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ம ோட்டிவ் 6 

   
எல்லோ  ரணமும் ச ம் அல்ல! 
 
வணக்கம் வோசகர்கமே... 

 
அருண் அத்வோனியோகிய நோன் த ோடர்ந்து 

எழுதி வரும் புலனோய்வுக் கட்டுரரகரே நீங்கள் 
படித்து இருப்பீர்கள். எனமவ, என்ரனப்பற்றிய  னி 
அறிமுகம் உங்களுக்குத் ம ரவ இல்ரல. இப்மபோது 
நோன் எழுதும் இந் க் கட்டுரர, விமவக் விக்கி ரோய் 
தகோரல த ோடர்போனது. 

 
ரிக்க்ஷோ மிதிப்பவன் தகோரலயோவதும், மரோல்ஸ் ரோய்ஸ் ஓட்டுபவன் 

தகோரலயோவதும் ஒன்றோகிவிடோது. ரிக்க்ஷோக்கோரன் குத்திக் 
தகோல்லப்பட்டோல், அவன் சடலம்மபோலமவ அந்  நியூஸும் நோளி ழின் 
ஏழோம் பக்கத்தில் ஏம ோ ஒரு மூரலயில் நோலு வரிகளில் புர க்கப்படும். 
மகோடீஸ்வரன் தகோரல என்றோல்,  ரலப்புச்தசய்தி மபோட்டு ஏதழட்டு 
நோரேக்குக் தகோண்டோடிவிட ோட்டோர்கேோ! 

 
கோரணம் எளி ோனது! 
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ஏரழகள் தகோரலயோவதும், அகோல ோகச்சோவதும் நோட்டில் சர்வ 
சோ ோரணம். பணக்கோரர்கமேோ தபரும்போலும் நரர கூடிக் கிழப்பருவம் 
எய்துகிற வரரயில் படும ோக்கோக வோழ்ந்துவிட்டு, இயற்ரகயின் 
அரழப்புக்கு ஏற்ப ஏ.சி. ரூமில் விஸ்கி அடித் படி, தசன்ட் 
வோசரனமயோடு சோகிறோர்கள். அவர்கள் எப்மபோ ோவது ோன் 
தகோல்லப்படுகிறோர்கள். அ னோல் அது அபூர்வம் ோமன?! 

 
அப்படித் ோன் விமவக் விக்கி ரோய் என்ற 32 வயது ஆளுரடய, 

ரோய் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் ஓனருரடய - உத் ரப் 
பிரம சத்தின் இன்ரறய உள்துரற அர ச்சரின்  கனுரடய தகோரல 
விவகோரம் இரண்டு நோட்கேோக மபப்பர்களிலும் டி.வி-யிலும் 
அ கேப்பட்டுக்தகோண்டு இருக்கிறது. 

 
புலனோய்வு நிருபரோன என் நீண்ட கோல சர்வீஸில்,  த்திய 

 ந்திரியின் பமல ஊழலில் த ோடங்கி... கூல்டிரிங்ஸில் கலந்திருக்கும் 
பூச்சி  ருந்து வரரயில் எத் ரனமயோ 'ஸ்கூப்' கரே அடித்திருக்கிமறன். 
அப்படி இருக்க, அதிரடியும்  ர் மும் நிரறந்  வோழ்க்ரக வோழ்ந்  ஒரு 
 ந்திரியின்  கரன ஃபோமலோ பண்ணோ ல் விட்டுரவப்மபனோ? 

 
கிட்டத் ட்ட 10 வருடங்கேோக விமவக் விக்கி ரோரய மநோக்கி என்ரன 

இன்தவஸ்டிமகடிவ் கவர்ச்சி இழுத்துக்தகோண்மட ோன் இருந் து - 
விேக்ரக மநோக்கி இழுபடுகிற விட்டில் பூச்சி மபோல! 
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கிட்டத் ட்ட ஒரு மபய்ப்படம் போர்க்கிற  ோதிரி ோன் இருக்கிறது 
அவரனப்பற்றிய இருட்டு நிஜங்கள். எத் ரன க்ரரம் விவகோரங்கள் 
அவன் கண்ணரசவில் நடந்து இருக்கின்றன த ரியு ோ? ஆனோல், 
ஆ ோரம்..? இருந் ோலும் நோன்  ேரவில்ரல. என்  ற்ற மவரலகளுக்கு 
நடுவில் மூச்ரச  ம் கட்டிக்தகோண்டு, தபரிசோக... தரோம்பப் தபரிசோக 
ஏ ோவது ஓர் ஆ ோரம் அவரனப்பற்றி கிரடத்துவிடோ ோ என்று 
ம டிக்தகோண்மட இருந்ம ன். 

 
‘ ந்திரி  கரன ஃபோமலோ பண்ணோம ' என்று அப்பட்ட ோன 

தகோரல மிரட்டல்கள் எனக்கு வந் ன. 'உன் பத்திரிரக ஆபீஸில் 
தசோல்லி... மவரலரயவிட்டு உன்ரனத் தூக்கியடிப்மபோம்' என்று ரடட் 
க்மேோஸ் -அப்பில் வந்து சில அடியோட்கள் அ ட்டியும் போர்த் ோர்கள். 

 
அத ல்லோம்  ோண்டி நோன் பத்திர ோக இருக்கிமறன். விக்கி ரோய் ோன் 

இப்மபோது இல்ரல! 
 
அவன் சோவு நிமிடத்துக்கு வருமவோம்... 
 
அது மபோன சனிக்கிழர  நள்ளிரவு 12.05... அ ோவது, ஞோயிறின் 

மு ல் நிமிடங்கள். தடல்லிக்கு தவளிமய த ஹ்ரூலி த ரியும் இல்ரலயோ? 
அங்மக இருக்கிற அவனுரடய பண்ரண வீட்டில் சுட்டுக் தகோன்று 
விட்டோர்கள்.  டயவியல் ரிப்மபோர்ட்டின்படி ஒமர ஒரு குண்டு, தச  
துல்லிய ோக அவன் இ யத்ர த் துரேத்துக்தகோண்டு மபோயிருக்கிறது. 
அதுவும் மிக மிக க்மேோஸ் மரஞ்சில்! உடம்பின் பின்பக்க ோக 
தவளிமயறி, ஒரு  ர அல ோரியில் குண்டு தபோத்துக்தகோண்டு நின்ற ோம். 
விக்கி ரோயின் உயிர் பிரிந் து - டுமீல் ஸ் லத்திமலமய! 
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சட்டத்ர த் துளிகூட  திக்கோ , எத் ரனமயோ உயிர்களுக்கு இம்ரச 
தகோடுத் , மகவல ோக ‘ப்மேபோய்'த் னம் 
பண்ணிக்தகோண்டு இருந்  ஒருத் னுக்கு 
எதிரிகள் எவ்வேவு மபர் இருப்போர்கள் என்று 
தசோல்லத் ம ரவ இல்ரல.  ன் அப்போவின் 

அரசியல் தசல்வோக்கு  ந்  உரத்ம ோடு, ஒரு தபரிய த ோழில் 
சோம்ரோஜ்யத்ர மய அவன் உருவோக்கி ரவத்திருந் ோன். 

 
என் கட்டுரரகரேத் த ோடர்ந்து படித்துவரும் வோசகர்களுக்கு 

நன்றோக நிரனவிருக்கும ... சில வருடங்களுக்கு முன் இம  விக்கி ரோய், 
பங்கு  ோர்க்தகட்டில்  னக்கு உள்ே நிழல் த ோடர்பு கரேரவத்து,  ன் 
கம்தபனியின் ம ர்கள்  திப்ரப எந்  அேவுக்கு ஊதிக்கோட்டி  கோ 
ம ோசடி தசய் ோன் என்று! 

 
விக்கி ரோய்க்கு தபோறுக்கித் னமும் (இறந்து மபோனவரன இப்படிச் 

தசோல்வ ற்கு  ன்னிக்கவும்!) ஃப்ரோடுத் னமும் சின்ன வயதில் இருந்ம  
ரகவந்  கரல. 17 வயதில் அவன் மு ன்மு லில் மகோர்ட்டில் 
நிறுத் ப்பட்டோன். 

 
அவனுரடய  ந்திரி அப்போவுக்கு லஞ்ச ோக ஒருத் ர் 

பி.எம்.டபிள்யூ. கோர் ஒன்ரறப் பரிசு அளித்து இருந் ோர். அர  
எடுத்துக்தகோண்டு,  ன்ரன  ோதிரிமய மூன்று அரோத்து நண்பர்கரேச் 
மசர்த்துக்தகோண்டு ஒரு போருக்குப் மபோய் மூக்கு முட்டக் குடித் ோன். 
திரும்பி வரும்மபோது விடியற்கோரல 3  ணி சு ோர்... தடல்லியின் 
வீதிகதேல்லோம் பனி மூட்டத்தில் அமிழ்ந்து இருக்க, பிேோட்போரத்தின் மீது 
கோரர ஏற்றி, அங்மக படுத்திருந்  ஆறு அப்போவிகரேக் கூழோக்கிவிட்டு, 
திரும்பிப் போர்க்கோ ல் பறந்துவிட்டோன். 
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இந்  குடிமபோர க் தகோரலகள்பற்றி பத்திரிரககள்  ோய்ந்து 
 ோய்ந்து எழுதியும் ோன் என்ன பிரமயோஜனம்? தசத்துப்மபோனவர்களின் 
தசோந் க்கோரர்கமே கரடசியில் மகோர்ட்டில் பல்ட்டி அடித்துவிட்டோர்கள். 
சம்பவ இரவில் அப்படி எந்  பி.எம்.டபிள்யூ கோரரயும் போர்க்கவில்ரல 
என்று தசோல்லிவிட்டோர்கள். புரிந்திருக்கும ... சோட்சிகரே சுலப ோக 
விரலக்கு வோங்கிவிட்டோர் விக்கி ரோயின் அப்போ. 

 
ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னோல் ோன் விக்கி ரோய் த ரிந்ம   ன் மு ல் 

தகோரலரயச் தசய் ோன். தடல்லி - தஜய்ப்பூர் ரைமவயில் மபோனோல் 
'ம ங்மகோ' என்று ஒரு தரஸ்டோரன்ட் இருக்கும்.  ன்னுரடய 25-வது 
பிறந்  நோளுக்கு அங்மக படோ போர்ட்டி தகோடுத் ோன். ரோத்திரி 9 
 ணிக்குத் த ோடங்கிய போர்ட்டி நள்ளிரவு  ோண்டியும் நீண்டது. 
தவளிநோட்டு விஸ்கி தவள்ே ோக ஓடிக்தகோண்டு இருந் து. அரசோங்க 
அதிகோரிகள், சமூக மசவகர்கள் என்ற மபோர்ரவயில் வரேய வரும் 
' ோ ோ' பசங்கள், உற்றுக் கவனித் ோல் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய 
தலவலுக்கோன சில இந்தி ஸ்டோர்கள், ஓரிரண்டு பிரபல விரேயோட்டு 
வீரர்கள்... இம ோடு விக்கியின் முன்னோள், இந்நோள் மகர்ள் 
ஃப்தரண்டுகள் சிலரும் அங்மக  ண்ணியில் மி ந்துதகோண்டு 
இருந் ோர்கள். விக்கியும் தச  ஏத்து ஏத்தியிருந் ோன். 

 
போர் தடண்டரோக இருந்  தபண்ணிடம் ரோத்திரி 2  ணி வோக்கில் 

மபோய்,  னக்கு ஒரு  ோட் டக்கீலோ மகட்டோன் (புறங்ரகயில் உப்பு 
ரவத்து, எலுமிச்ரச சோறு பிழிந்துதகோண்டு, ஒமர கல்பில் ஏற்றுகிற தச  
ைோட்டோன டிரிங்க்!). எந்  இழவோக இருந் ோல் ோன் என்ன... ''230 
 ணிக்கு எந்  டிரிங்கும் சப்ரே பண்ணக் கூடோது சோர்!'' என்று அந்  
போர் தடண்டர் தபண் தசோல்லித்த ோரலத் ோள். தவள்ரே தடனிம் டி-
 ர்ட்டும், இறுக்க ோன ஜீன்ஸ் மபன்ட்டும் அணிந்திருந்  அவள் தபயர் 
ரூபி கில். தடல்லி யுனிவர்சிட்டியில் படித்துக்தகோண்மட, லீவு நோட்களில் 
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இப்படி போர்ட்-ரடம் மவரல போர்ப்பது அவள் வழக்கம். குடும்பத்துக்கு 
போரமில்லோ ல் படிப்புச் தசலரவ  ோமன போர்த்துக்தகோள்கிற 
எத் ரனமயோ உருப்படியோன  ோணவ ணிகளில் அவளும் ஒருத்தி. 

 
''கண்ணு... ஒமர ஒரு டக்கீலோ குடு மபோதும். அடிச்சிட்டுக் 

கிேம்பிகிட்மட இருக்க மவண்டியது ோன்!'' - நிற்க முடியோ ல் ஆடினோன் 
விக்கி. 

 
“ஸோரி, சோர்... போர்களுக்கோன தரகுமல ன்படி...'' என்று ரூபி கில் 

தசோல்லும்மபோம ...'' அடிங்..........! என்ன ......ரு தரகுமல ன். 
எனக்குத் த ரியோ  ோ? என்னோடி... தகஸ்ட்டுங்க முன்னோடி 
அவ ோனப்படுத் றது ோன் உங்க தரஸ்டோரன்ட் வழக்க ோ?'' என்று 
போய்ந் ோன் விக்கி. 

 
மபோர க்கோர கஸ்ட ர்களின் தகட்ட வோர்த்ர கள் மகட்டு 

ஆத்திரப்படக் கூடோது என்று அவளுக்குச் தசோல்லிக்தகோடுத்து 
இருந் ோர்கள். எனமவ பண்போக, '' ன்னியுங்கள் ஸோர்... ரூல்ஸ்னோ 
ரூல்ஸ் ோன். இன்தனோரு டிரிங்க்  ர முடியோது!'' என்றோள். 

 
“அடித்................'' என்றபடிமய மகோட் போக்தகட்டில் ரகவிட்டு 

ரிவோல்வரர எடுத் ோன் விக்கி. தரண்டு  டரவ சுட்டோன். முகத்தில் 
ஒன்றும், கழுத்தில் ஒன்று ோகப் போய்ந்து ரூபி கில் சரிந்து விழுந்து 
துடித்துச் சோவர  15 விருந் ோளிகேோவது கண்ணோரப் போர்த்து 
இருப்போர்கள். விக்கியின் நண்பன் ஒருத் ன் அப்படிமய அவரன 
அழுத்திப் பிடித்து த ர்சிடிஸ் தபன்ஸ் கோரில் ஏற்றிக்தகோண்டு பறந் ோன். 
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மீடியோக்களில் அந்  பச்ரசப் படுதகோரலபற்றி தசய்திகள் 
பின்னிதயடுக்க, 15 நோட்கள் கழித்து லக்மனோ பக்க ோக எங்மகோ ஒரு 
கிரோ த்துப் பண்ரண வீட்டில்ரவத்து விக்கிரய மபோலீஸ் ரகது தசய் து. 

 
 ோஜிஸ்திமரட் முன்போக நிறுத்திவிட்டு, அவனுக்கு எப்படிமயோ தபயில் 

வோங்கிவிட்டோர் வக்கீல். ஆனோலும், ஒமர ஒரு தபக் சரக்குக்கோகக் 
தகோரல தசய் ோன்  ந்திரி  கன் என்ற பயங்கரம் ஒட்டுத ோத்  
ம சத்ர யும் கண்தகோத்திப் போம்போகக் கவனிக்கரவத் து. ம லும், 
தசத்துப்மபோன ரூபி கில்லின் அழகிய ம ோற்றம்..! அர  திரும்பத் திரும்ப 
அச்சு வோகனங்களும், டி.வி. மீடியோக்களும் கோட்டிக்கோட்டிமய 
அனு ோபத்ர  ஓவரோகக் கிேறிவிட்டன. 

 
விசோரரணக்கு அந்  வழக்கு வந் மபோது, 'போலிஸ்டிக்' ரிப்மபோர்ட் 

என்கிற ஆயு  நிபுணர்களின் அறிக்ரகயில்... இரண்டு தவவ்மவறு 
துப்போக்கிகளில் இருந்து குண்டுகள் தவளிப்பட்ட ோக இருந் து. 
சுடப்பட்ட ோக சந்ம கிக்கப்படும் ஒரு துப்போக்கி,  ங்கள் போதுகோப்பில் 
இருந்து எப்படிமயோ கோணோ ல் மபோன ோக மபோலீஸ் ஒரு ரிப்மபோர்ட் 
 ோக்கல் தசய் து. துப்போக்கிரயக் மகோட்ரடவிட்ட கோவலருக்கு 
சஸ்தபன் ன் ஆர்டர் தகோடுத் ர  மகோர்ட்டில் கோட்டினோர்கள். 

 
மகஸ் போட்டுக்கு நடந்துதகோண்மட இருந் து. விக்கி  ன் மகோட்டில் 

இருந்து துப்போக்கிரய தவளிமய எடுத் மபோது போர்த்  ோக மு லில் 
தசோல்லி இருந்  மைோட்டல் ஊழியர்கள் ஆறு மபரும , ஏம ோ 
குழப்பத்தில் அப்படி தசோன்ன ோக பிறகு குட்டிக்கர்ணம் மபோட்டோர்கள். 

 
மபோன பிப்ரவரி  ோ ம் ோன் தீர்ப்பு வந் து. விக்கி குற்ற ற்றவன் 

என்று மகோர்ட் தசோன்னர க் தகோண்டோட மவண்டோ ோ? அ ற்குத் ோன் 
த ஹ்ரூலியில்  னக்கு மிக மவண்டிய மிகச் சிலரர  ட்டும் கூப்பிட்டு 
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இருந் ோன். போர்ட்டியின்மபோது, மிகச் சில நிமிடங்கள்  ட்டும் திடீதரன்று 
பவர் கட் ஆக...  றுபடி விேக்கு எரிவ ற்குள் துப்போக்கி தவடிச் சத் ம் 
மகட்டது. தவளிச்சம் வந் மபோது விக்கி தசத்துக்கிடந் ோன்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 
 இருட்டில் தவடித்  துப்போக்கி! 
  
விமவக் விக்கி ரோயின் தகோரல பற்றி 'போவத்தின் சம்பேம்  ரணம்' 

என்று தசோல்லலோம். ஆனோல், மபோலீஸ் 'இ.பி.மகோ. 302' 
என்றது. 'திட்டமிட்ட தகோரல' என்றது. மபோலீஸ் கமி னர் 
 னி கவனம் தசலுத்தி உயிரரக் தகோடுத்து விசோரிக்கிறோர். 
பின்மன..? 'தகோரலயோளிரய  ட்டும் நீங்க உடமன 
பிடிக்கமலன்னோ, ப வி ஓய்வுக்குப் பிறகு தடல்லி யூனியன் 

பிரம சத்தின் தலஃப்டிதனன்ட் கவர்னர் ஆக நிரனக்கும் உங்க 
ஆரசயில்  ண்ணு ோன்!' என்று அவருக்கு எச்சரிக்ரக வந்திருக்கிறம . 

 
விஜய் யோ வ் என்று ஒரு டிரோஃபிக் இன்ஸ்தபக்டர், அன்ரறய 

தினம் துப்போக்கி சத் ம் மகட்டு அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள் உடமன 
மபோய்விட்டோரோம். போர்ட்டிக்கு வந்திருந்  சு ோர் 300 விருந்தினர்கள், 
சரக்கு ஊற்றவும்... சோப்போடு சப்ரே தசய்யவும் வந்திருந்  
தவயிட்டர்கள், இன்னும் சில ம ோலோன் த ோப்போன்கரேதயல்லோம் 
த ோத்  ோக அங்மகமய நிற்கரவத்து, பண்ரண வீட்டுக் க ரவப் 
பூட்டிவிட்டோரோம். ஒவ்தவோருத் ரோகப் பிடித்து மசோதித் மபோது, த ோத் ம் 
ஆறு மபர்  ங்கள் ரகத்துப்போக்கியுடன் போர்ட்டிக்கு வந்திருப்பது 
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த ரிந்  ோம். இத ல்லோம  என் ரகசிய மசோர்ஸ்கள் மூலம் 
கிரடத்திருக்கும்  கவல்கள். அதிகோரப்பூர்வ ோக இன்னும் மபோலீஸ் 
எதுவும் தவளியிடவில்ரல. 

 
சந்ம கப் பட்டியிலில் உள்ே அந்  ஆறு மபர் யோர் என்ற  கவலும் 

எனக்கு வந்துவிட்டது. ஆறும  ஆறு ரகம்! 
 
உத் ரப் பிரம ச  ோநில முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன் 

கு ோர் இதில் முக்கிய ோனவர். மபருக்கு ோன் தபரிய  னி மர  விர, 
அவருரடய லஞ்ச லோவண்யமும், ரசக்கிள் மகப்பில் தபண்கரே 
ருசித்துவிடுகிற சில்லுண்டித் னமும் உ.பி. முழுக்க அறிந்  ரகசியம். 
'இவர் ோண்டோ ஐ.ஏ.எஸ்.' என்று இந்திய நிர்வோகத் துரறக்கு  னி 
அவ ோன முத்திரர வோங்கிக் தகோடுக்கிற சூரர். 

 
அடுத்  ஆள் -  ன்ரன ைோலிவுட் சினி ோ  யோரிப்போேர் என்று 

தசோல்லிக்தகோண்டு, இந்தியோவில் இறங்கி இருக்கிற  ட்டி யோன ஓர் 
அத ரிக்க ஆசோமி. 

 
அடுத் து... போலிவுட் ரசிகர்களின்கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோ. 

மும்ரப சினி ோ பத்திரிரககளில் அவ்வப்மபோது த றிக்கிற கிசுகிசுக்கள் 
உண்ர  என்றோல், விக்கி ரோய்க்கு எப்மபோதும  அவள் மீது கண். 'ஒரு 
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 டரவயோச்சும் அவரே..' என்று நண்பர்களிடம் அடிக்கடி சப்புக் 
தகோட்டிக் தகோண்மட இருப்போனோம். 

 
நோலோவது ஆள், ர யிருட்டு கலரில், ஐந் டி உயரத்தில், த ோரல 

தூரத்து தீவுக் கோட்டில் இருந்து வந்  ஆதிவோசி. ''சோர், நிச்சயம் இவன் 
நக்ஸரலட் போர்ட்டியோகத் ோன் இருப்போன்!'' என்று தசோல்லிச் 
தசோல்லிமய மபோலீ ஸோர் அவரன எங்மகோ  ரறவில்ரவத்து 
தவளுத்துக்தகோண்டு இருப்ப ோக என் மசோர்ஸ் தசோன்னோர். 

 
இன்தனோரு சந்ம கக் குற்றவோளி, முன்னோ... பட்ட ோரி... மவரல 

இல்லோ  ரபயன்... த ோழில் - த ோரபல் மபோன்கரேத் திருடி அரர 
விரலக்கும் கோல் விரலக்கும் விற்பது! 

 
போர்ட்டியில் துப்போக்கி ரவத்திருந்  ஆறோவது ஆள் - விக்கியின் 

அப்போ! உத் ரப் பிரம சத்தின்  ோண்புமிகு உள்துரற அர ச்சர் 
தஜகன்னோத் ரோய். 'தசோந்  அப்போமவ  ன்  கரனக் தகோல்கிற 
ஈரமில்லோ  கோரியத்ர  தசய்வோரோ?' என்று நீங்கள் மகட்கலோம். 
ஆனோல், அவர் எந்  அேவுக்கு ஈரம  இல்லோ  அப்போ என்று பின்னோல் 
நோன் விவர ோகச் தசோல்லும்மபோது, உங்கள் மகள்வி கோலியோகி விடும்! 
எப்படிமயோ... ஆறில் ஒருவரோக அவரும் துப்போக்கி ரவத்திருந் ோர் என்ற 
வரகயில் மபோலீஸின் சந்ம கத்ர த்  ப்பு தசோல்ல முடியோது. அ ற்கோக, 
எடுத்  எடுப்பில் அவரரக் கூப்பிட்டு விசோரிக்க முடியு ோ என்ன? 
மபோலீஸ் சந்ம கம்  னமசோடு ோன். 

 
'போலிஸ்டிக்' ரிப்மபோர்ட்  ரமவண்டிய நிபுணர்கள் தீவிர 

மசோ ரனயில் இருக்கிறோர்கள். ஆறு மபரிடம் இருந் தும் ஆறு வி  ோன 
துப்போக்கிகள். பிரிட்டிஷ் தவப்லி அண்டு ஸ்கோட், ஆஸ்திரியத் 
 யோரிப்போன க்ேோக், தஜர் னியின் வோல் ர் பிபிமக, இத் ோலிய 
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தபரட்டோ, சீனத்து பிேோக் ஸ்டோர் பிஸ்டல்... இம ோடு இந்தியோவிமலமய 
எங்மகமயோ குடிரசத் த ோழிலோகத்  யோரோன நோட்டுத் துப்போக்கி... இர  
தடல்லி பக்கம் 'கட்டோ' சரக்கு என்மபோம்! 

 
விக்கி ரோய் உடம்பில் போய்ந்திருக்கும் குண்டு எந் த் துப்போக்கியில் 

இருந்து தவளியோனது என்று போலிஸ்டிக் நிபுணர்கள் தவளியில் 
தசோல்கிறமபோது,  ரணத்தின்  ர் ம் அமநக ோக முடிவுக்கு வந்துவிடும். 
ஆனோல், இந் க் தகோரலயின் முழு உண்ர கரேக் கண்டுபிடித் ோலும், 
மபோலீஸோல் அர தயல்லோம் தவளியில் தசோல்ல முடியு ோ என்பம  என் 
சந்ம கம். தபரிய இடத்துக் தகோரல... தபரிய தபரிய  ர் ங்கள்! 
அ னோல் ோன் அந் க் கோரியத்ர  நோனும் தசய்ய முடிதவடுத்து, இந்  
புலனோய்வுத் த ோடரர எழுதுகிமறன். 

 
ஆகமவ வோசகர்கமே... எனக்கு யோர் மீதும் எந்   னிப்பட்ட 

பரகர யும் கிரடயோது. போரபட்சம் இல்லோ ல், என்னுரடய தசோந்  
விருப்பு - தவறுப்புகள் கண்கரே  ரறக்கோ ல், நடுநிரலயோக இருந்து 
இந் க் தகோரல பற்றி விசோரிக்கப்மபோகிமறன். மபோகிற போர யில் 
கிரடக்கிற அத் ரன  கவல்கரேயும் த ளிவோக உங்களுடன் 
பகிர்ந்துதகோள்ே விருப்பம். கிரடக்கிற ஆ ோரங்கரே அப்படிமய உங்கள் 
முன் ரவக்கிமறன். அரவ ந து விசோரரணயின் மபோக்மகோடு தபோருந்திப் 
மபோகிற ோ என்றும் போர்ப்மபோம். மிக நி ோன ோக, ஆழ ோக மயோசித்து, 
தகோரலகோரன் யோர் என்று நோம் உறுதியோக முடிவு தசய்மவோம். 

 
ஆறு மபரில் யோர் சுட்டவன்? 
 
அசிங்கம் பிடித்  அரசு அதிகோரியோ? அரர லூஸு மபோல் இருக்கும் 

அத ரிக்கனோ? ஜிலுஜிலு கனவுக் கன்னியோ? ஆதிவோசியோ? த ோரபல் 
திருடனோ? விக்கி ரோயின் தசோந்  அப்போவோ? 
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நோன் எழு ப்மபோகும் இந்  கட்டுரரத் த ோடரரத் த ோடர்ந்து படித்து 
வோருங்கள்... அர   ட்டும  இப் மபோர க்கு நோன் தசோல்ல முடியும்... 

 
சந்ம கப் புள்ளி 1 - அதிகோரி ம ோகன்கு ோர்! 
 
 ன் தநஞ்சு மீது இருந்  'கீப்'பின் ரககரே அகற்றி விட்டு, 

எழுந்துதகோண்டோர் ம ோகன்கு ோர்.  ணி போர்த் ோர். ''மூணு 
ஆகிப்மபோச்சு. நோலு  ணிக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. நோன் 
கிேம்பமறன்...'' என்று படுக்ரகரயவிட்டு இறங்கியவர், குவியலோகக் 
கிடந்  துணிகளில்  ன் அண்டர்மவரரத் ம டிக் கண்டு பிடித் ோர். 

 
பகலிமலமய இருட்டோக இருந்  அந்  அரறக்குள், ஏ.சி. 

இயந்திரத்தின் புள்ளியோன பச்ரச விேக்கு  ட்டும  தவளிச்சம். 
ரவப்போட்டி ரீட்டோ மசத்தி வோகோகப் படுக்ரகயில் புரண்டபடிமய, ''இந்  
ஏ.சி. த ஷின் எவ்மேோ சத் ம் மபோடுது போருங்க. தகோளுத்துற 
தவயிலுக்கு சட்டுனு கூலோகவும்  ோட்மடங்குது. தவோயிட் தவஸ்டிங் 

ைவுஸ் கம்தபனி த ஷிரன வோங்கி  ோட்டுங்கனு 
எத் ரன  டரவ தசோல்றது? இந்தியோ 
பிரோண்டுன்னோ இப்படித் ோன் உயிரர வோங்கும்!'' 
என்றோள் சலிப்போன சிணுங்கமலோடு. 

 
ம ோகன்கு ோர் பதில் தசோல்லவில்ரல. மபன்ட் - 

சட்ரட  ோட்டி முடித் வர், டீப்போய் மீது போதி கோலியோகி இருந்  ஷிவோஸ் 
ரீகல் போட்டிலில் இருந்து ஒரு லோர்ஜ் எடுத்துப் மபோட ரக நீட்டினோர். 
அரர னசோக வோபஸ் வோங்கினோர். 

 
“அவசர ோ எங்மக கிேம்பிட்டீங்க? இன்னும்கூட உங்களுக்கு சீஃப் 

தசக்தரட்டரின்மன நிரனப்போ? அ ோன் ரிட்டயர் ஆயோச்சுல்ல?'' - 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

மசோம்பல் முறித்துக்தகோண்மட ரீட்டோ தசோல்ல... ஆறுகிற கோயத்ர க் 
கீறுகிற  ோதிரி இருந் து ம ோகன்கு ோருக்கு. 37 வரு  அரசோங்க 
சர்வீஸில் இருந்து ஓய்வு தபற்றுவிட்மடோம் என்பர  இன்னும்கூட 
அவரோல் ஜீரணிக்க முடியவில்ரல. 

 
“மபோர்டு மீட்டிங்ல ஒருமவரே விமவக் விக்கி ரோயும் வர சோன்ஸ் 

இருக்கு. நோன் கதரக்ட் டயத்துல அங்மக இருக்கணும்!'' என்றபடி 
 ரலரய சீவிக்தகோண்டோர். 

 
எத் ரன அரசியல்வோதிகள், எவ்வேவு த ோழில திபர்கள், 

அவருக்குக் கீமழ எத் ரன ஆயிரம் அரசோங்க ஊழியர்கள் மவரல 
போர்த் ோர்கள்..! நின்றோல், எழுந் ோல், நடந் ோல் சல்யூட்! அரசோங்கப் 
பணத்தில் அலட்சிய வி ோனப் பயணங்கள்... நட்சத்திர மைோட்டல் 
சுகவோசங்கள்... நட்சத்திரப் தபண்களின் சகவோசங்கள். ஏழு 
 ோநிலங்களில் அவருக்கு தசோத்துகள் இருக்கின்றன. தடல்லிரய ஒட்டி 
தநோய்டோவில்  ோப்பிங் கோம்ப்தேக்ஸ் ஒன்று பினோமி மபரில் உசந்து 
நிற்கிறது. ஸ்விஸ் மபங்க்கில் 'சிறுகச் சிறுக'ப் மபோட்டுரவத் து த ோத் ம் 
எவ்வேவு த ோரக என்று ஆற அ ரத் ோன் கணக்கு போர்க்க மவண்டும். 

 
ரிட்டயரோன தகோஞ்ச நோரேக்கு திடீதரன்று ரோத்திரியில் முழிப்பு 

 ட்டும். த ோரபல் மபோனில்  ன்ரன மு லர ச்சமரோ, மவறு எந்  
அர ச்சர்கமேோ கூப்பிட்டிருக்கிறோர்கேோ என்று அசட்டுத் ன ோக மிஸ்டு 
கோல் தசக் பண்ணுவோர்.  றுபடி தூங்கினோலும் சுழலும் நீல விேக்கு 
கோரில் மபோவதுமபோலமவ கனவு வரும். அத ல்லோம  மபோச்சு என்று 
உணரும்மபோது, ஏம ோ ஆக்ஸிதடன்ட்டில் ஒரு கோரலத் துண்டித்துவிட்ட 
 ோதிரி ஃபீலிங் வரும். 
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அ ற்கோக, இத் ரன வருடங்களில் அவர் மசர்த்து ரவத்திருந்  
த ோடர்புகளும், அவருக்குக் கீமழ மவரல போர்த்துவிட்டு இப்மபோது 
அரசின் தபரிய ப விகளுக்கு வந்திருப்பவர்களின் அன்பும் வீணோகிவிடு ோ 
என்ன? இப்மபோது அவர் அரர டஜன் பிரரமவட் கம்தபனிகளின் 
ஆமலோசகர். அ ோவது, அந்  கம்தபனிகளின் குறுக்கு வழி 
ச ோசோரங்கரே  ரறக்கவும், அதிரடி புதிரடியோக அரசோங்கத்தில் 
அவர்களின் திட்டங்களுக்கு சோங் ன் வோங்கவும்  னது த ோடர்புகரேப் 
பயன்படுத்திக் தகோடுக்கிறோர் ம ோகன்கு ோர். 

 
குறிப்பிட்ட சில இலோகோக்களில்  ங்களுக்கு சோ க ோன இன்னோர் 

அர ச்சரோக வந் ோல் நன்றோக இருக்கும் என்று த கோ த ோழிலதிபர்கள் 
முடிவு தசய்யும்மபோது, அ ற்கோன மபரங்கரே நடத்துகிற 
'லோபியிஸ்ட்'கள் தடல்லியில் எக்கச்சக்கம். உ.பி. அரசிலும்,  த்திய 
அரசிலும் ம ோகன்கு ோர் ஒரு முக்கிய 'லோபியிஸ்ட்'! இர தயல்லோம் 
 னசில் ரவத்துத் ோன், அவரர 'ஆமலோசகர்' என்ற மபோஸ்ட்டில் 
உட்கோரரவத்து, கம்தபனிகள் அள்ளிக் தகோடுக்கின்றன. 

 
முக்கிய ோக உள்துரற அர ச்சரின்  கன் விமவக் விக்கி ரோய்க்கு 

இவர் தரோம்பத் ம ரவயோக இருந் ோர். ரோய் க்ரூப் ஆஃப் இன்டஸ்ட்ரீஸ் 
நிறுவனத்தின் கோர்ப்பமரட் அலுவலகத்தில் ம ோகன் கு ோருக்கு தபரிசோக 
ஒரு ரூம் ஒதுக்கிக் தகோடுத்து, கிட்டத் ட்ட அவரர முழுமநர அதிகோரி 
மபோலமவ சர்வ தகௌரவத்ம ோடு ரவத்திருந் ோன் விக்கி. கோரல 9 
 ணியில் இருந்து 5  ணி வரர மவரல மநரம் என்றோலும், எவ்வேவு 
மநரம் ோன் ஃரபல்கரேப் போர்க்கிற  ோதிரிமய நடிப்பது?  ன் 
மலப்டோப்பில் 'சுமடோகு' நிரப்பி விரேயோடுவோர். நிர்வோண அழகிகள் 
நிரறந்  தவப்ரசட்டுகரேக் தகோஞ்ச மநரம் வருடிக்தகோண்டு இருப்போர். 
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ச ோ மநரம் சேசேதவன மபசும்  ரனவியின் கண்கோணிப்பில் 
இருந்து தவளிமய வந்து, ரிட்டயர்த ன்ட்டுக்குப் பிறகும் ஜோலியோகப் 
தபோழுர க் கழிக்க முடிவதில் அவருக்கு நிம் தி. 

 
வோரம் தரண்டு நோரேக்கு  திய மநரத்தில் சந் டி இல்லோ ல் ரீட்டோ 

மசத்தி வீட்டுக்குப் மபோய் படுத்துவிட்டு வரவும் இந்  தகௌரவ ஆமலோசகர் 
உத்திமயோகம் உபமயோக ோக இருக்கிறது. 

 
ரீட்டோ,  ன் புரு ரன எப்மபோம ோ விவோகரத்து தசய்திருந் ோள். 

குழந்ர கள் கிரடயோது. ஏம ோ ஒரு கம்தபனியில் மவரல தசய்கிறோள். 
வோரத்துக்கு மூன்று நோட்கள் மபோனோல் மபோதும் அவளுக்கு. இவருக்கும் 
அவளுக்கும் 27 வயது வித்தியோசம். ஆனோல், அந்  வித்தியோசத்ர  
'உணர்த் ோ ' அேவுக்கு சோகச ோக நடந்துதகோள்வோள். 

 
60 வய ோனோலும் நீட்டோக ரட அடித்து, பளிச்தசன்று டிரஸ் பண்ணி 

நிற்கும்மபோது... சு ோருக்கும் ம லோன பர்சனோலிட்டியில்  ோம் இருப்ப ோக 
ம ோகன்கு ோர் நிரனப்போர். இருந் ோலும்,  ோன் தகோடுக்கிற பரிசுகளும் 
அளிக்கிற பணமும் எத் ரன நோளுக்கு ரீட்டோரவ  ன்மனோடு இறுக்கிப் 
பிடித்துரவத்திருக்கும் என்பதில் அவருக்கு சந்ம கம் உண்டு. நோரேக்மக 
இன்னும் வேப்ப ோன, இேர யோன ஒருத் ன் கிரடக்கிறோன் என்றோல், 
 ன்ரன அவள் உ றத்  யங்க  ோட்டோள் என்பது அவருக்கும் த ரியும். 
அதுவரர 'ம ட்னி ம ோ' ஓடட்டும ! 

 
வர்ஜினியோ ஸ்லிம்ஸ் சிகதரட் ஒன்ரற எடுத்து தகோளுத்தியபடி 

ரீட்டோ, ''தவள்ளிக்கிழர  சோயங்கோலம் வித்தியோச ோன ஒரு ம ோ 
இருப்ப ோகச் தசோன்மனமன... டிக்தகட் தரடியோ?'' என்றோள். 
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“என்ன ம ோ?'' - ம ோகன்கு ோருக்கு சட்தடன்று நிரனப்பு 
வரவில்ரல. 

 
“அ ோன்...  கோத் ோ கோந்தியின் ஆவி ஒரு சோமியோர் மீது 

வரப்மபோவ ோகவும், ஆடிட்மடோரியத்தில் உள்ேவர்களிடம் கோந்திமய 
மபசப்மபோவ ோகவும் தசோன்மனமன... அன்ரறக்கு கோந்தி பிறந்  நோள்.'' 

 
ம ோகன்கு ோர் ஓர் அற்ப ஜந்துமபோல அவரேப் போர்த் ோர். 

"உனக்கு எப்மபோது இந்  ஆவி, மபய், பிசோசு மீத ல்லோம் நம்பிக்ரக 
வந் து?'' 

 

“ஏன் உங்களுக்குக் கிரடயோ ோ?'' 
 
“நோன் கடவுரேமய நம்புவது கிரடயோது. 30 வரு த்தில் ஒரு 

 டரவகூட மகோயில் பக்கம் மபோனதில்ரல, புரியு ோ?'' 
 
“எனக்கு கடவுள் பக்தி உண்டு. ஆவி மீத ல்லோம் நம்பிக்ரக 

கிரடயோது. இருந் ோலும் இந்  அமகோரி போபோ தரோம்ப 
அறிவியல்பூர்வ ோக இர  நடத்திக் கோட்டுகிறோரோம்.'' 

 
“நோட்டில் எத் ரனமயோ ஃபிரோடு சோமியோர்கள். குடி, பீடி, தபோடி, 

மலடி என்று எல்லோ அட்டகோச மும் பண்ணிவிட்டு,  ோறு ோறோகக் 
கோரசயும் குவிக்கிறோன்கள். இதுவும் ஒரு ரகம்!'' என்று சிரித்  
ம ோகன்கு ோர், ''ஒரு முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் இந்   ோதிரி 
லூஸுத் ன ோன நிகழ்ச்சிக்தகல்லோம் வருகிறோர் என்று தவளிமய 
த ரிந் ோல், எத் ரன மகவலம்! நீ மவண்டு ோனோல் மபோ. ஒரு ஃப்ரீ 
போஸ் வோங்கித்  ருகிமறன்.'' 
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'' ோங்க் யூ!'' என்று ம ோகன்கு ோரின் சுருங்கிய கன்னத்தில் ஒரு 
முத் ம் ரவத் ோள் ரீட்டோ. 

 
சட்தடன்று த ல்ட்டோகி, ''நோனும் வந்து த ோரலக்கிமறன்!'' என்று 

பதிலுக்கு ஒரு முத் ம் ரவத் ோர் இவர். 
 
 கோத் ோ கோந்தி ஆவி ரூபத்தில், விதி  ன்ரன ஏடோகூட ோன திரச 

மநோக்கிக் கூவி அரழப்பது அப்மபோது அவர் கோதில் விழவில்ரல! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 இம ோ, அக்மடோபர் 2... தடல்லி ஸ்ரீஃமபோர்ட் ஆடிட்மடோரியம்... 
 ோரல ஏமழகோல்  ணி... ன் ைூண்டோய் தசோனோட்டோ 
கோரிலிருந்து இறங்கும்மபோம  ம ோகன்கு ோருக்கு தவட்கம் 
பிடுங்கித் தின்றது.  ோட்சிர   ோங்கிய முன்னோள்  ரலர ச் 

தசயலோேர் ம ோகன்கு ோரோவது... இந்   ோதிரி ஆவி - பிசோசு என்று 
டுபோகூர் கலோட்டோக்களில் பங்மகற்ப ோவது..! ைூம்... ஆரச நோயகியின் 
ஆரசக்கோக என்ன கரு த்ர தயல்லோம் சகித்துக் தகோள்ே 
மவண்டியிருக்கிறது! 

 
கோந்திஜியின் ஆவி சோமியோர் உடம்பில் வந்து மபசுவர (?)ப் 

போர்க்க வந் வர்கரேவிட, போதுகோப்புக்கு வந்  மபோலீஸ் ோன் அதிகம ோ 
என்று ம ோன்றியது. ஒரு கூட்டம் ரகயில் அட்ரடகளுடன் நின்று 
ஆத்திரத்ம ோடு மகோ ம் மபோட்டுக் தகோண்டிருந் து. 

 
''விற்கோம .. விற்கோம ... ம சத்  ந்ர ரய விற்கோம !'' 
 
''கோந்தியின் ஆன் ோரவ மகவலப்படுத் ோம !'' 
 
''ம ோசடிக்கோர அமகோரி போபோரவ ரகது தசய்!'' என்று 

கூவிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 
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டி.வி. மசனல்களின் மநரடி ஒளிபரப்பு மவன்களும்  ந்ர  
 ந்ர யோக நின்றிருந் ன. டி.வி. மக ரோம ன்களும் த ோகுப்போேர்களும் 
சுற்றிச் சுற்றி ஓடிக் தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

 
'டோக் டோக்'தகன்று ரைஹீல்ஸ்ஷூ ஒலிக்க, இவர் ரகரயப் 

பிடித்துக்தகோண்டு நடந்து வந் ோள் ரீட்டோ மசத்தி. ம ோகன்கு ோமரோ, 
கூட்டத்ர க் கண்டு மிரண்டவரோக,  ன் மகோட் ரபக்குள் இருந்  பர்ரஸ 
நோசூக்கோக அழுந் ப் பிடித் படிமய நகர்ந் ோர். 

 
பிர ோண்ட இரும்பு மகட்டுக்கு அருமக டி.வி. நிருபர் பர்க்கோ  ோஸ் 

நின்றிருந் ர  கவனித் ோர். ரகயில் ஸ்ரடலோக ர க் 
ஏந்தி, ''இந்தியோவின்  ந்ர  என்றும் 'போபு' என்றும் 
எல்மலோரும் மநசத்ம ோடு பூஜிக்கிற  கோத் ோ கோந்தியின் 
ஆவி இன்று  ன் மீது வந்து, புதிய உண்ர கரே 
தவளியிடப் மபோவ ோக 'சோமிஜி' ஒருவர் சவோல் 
விட்டிருக்கிறோர். ஆயிரக்கணக்கில்  க்களும் பணம் 
கட்டிவிட்டு அர ப் போர்க்க வந்திருக்கிறோர்கள். 
 கோத் ோவின் குடும்பத்தினர், 'இது ஏ ோற்று மவரல. 
கோந்தியின் ஆன் ோவுக்கு இரழக்கப்படும் அவ ோனம்' 
என்று கூறி இருப்பர  கவனிக்கமவண்டும். இத ல்லோம் 
சோத்திய ோ, இல்ரலயோ என்பது குறித்து கருத்துக் 

கூறமவோ, நிகழ்ச்சிக்கு  ரட விதிக்கமவோ தசய்யோ ல் உச்ச நீதி ன்றமும் 
ஒதுங்கிவிட்டது. வியோபோர மநோக்கம் என்று வந்துவிட்டோல், அ ற்கோக 
எத் ரன புனி  ோன ஆத் ோக்கரேயும் நம் நோடு பலியிடும் என்ப ற்கு 
இந்  நிகழ்ச்சியும் ஓர் உ ோரணம்!'' என்று 'போய்கட்' முடிரயக் 
மகோதியபடி, மக ரோரவப் போர்த்து, அன்ரறய பிரரம் ரடம் 
ஆடியன்சுக்கோகப் பதிவு தசய்துதகோண்டு இருந் ோள் பர்க்கோ  ோஸ். 
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க்யூவில் நிற்கரவத்து தசக் பண்ணித் ோன் உள்மே விட்டோர்கள். 
இப்படி கோத்திருந்து, மகள்விகளுக்கு பதில் தசோல்லிவிட்டு 
நுரழவத ல்லோம் ம ோகன்கு ோருக்கு வழக்கம யில்ரல. த ட்டல் 
டிதடக்டர் மசோ ரன, தசல்மபோரனப் பிடுங்கி னிமய ஸ்மகனிங் 
மசோ ரன என்று எல்லோம  அவருக்கு மிேகோய்ப் தபோடி  டவுகிற 
வி  ோகத் ோன் நடந்ம றின. 

 
வரோண்டோவில் ஒரு குழு  மபலோவும்ஆர்ம ோனியமும் ரவத்து 

''ரவஷ்ணவ ஜனம ோ'' போடிக் தகோண்டு இருந் து. கோந்திஜி மிக மநசித்  
பஜன் போட்டு! திடீதரன்று ம ோகன்கு ோரின் முகம் பிரகோச ோனது. 
ஆடிட்டர் தஜனரல், தடபுடி மபோலீஸ் கமி னர்ஒருத் ர், நோன்ரகந்து 
எம்.பி-க்கள் என்று சமூகத்தில்  ரியோர க்குரிய சில முகங்களும் அங்மக 
வந்திருப்பது த ரிந் து. 

 
இவர் ஆமலோசகரோக இருக்கும் ஐ.டி. கம்தபனி ஒன்றின் 

ஏற்போடு ோன் டிக்தகட். ம ரடயின் எதிரில் மு ல் வரிரசயில், நடுவோன 
தரண்டு ஸீட்கரே அவருக்குக் தகோடுத்து இருந் ோர்கள். ரீட்டோ  ன் 
ம ோழிகரேப் போர்த்துப்மபசி, இந்  நிகழ்ச்சிக்தகன்மற ம ோகன்கு ோரின் 
பர்ஸில் ஓட்ரட மபோட்டு வோங்கிய, புது ஷிபோன் புடரவரயக் கோட்டி 
அலட்டிவிட்டு, மி ப்போக வந்து அவர் பக்கத்தில் உட்கோர்ந் ோள். 

 
ஒரு ணி மநரம் மலட்டோக, எட்டரர  ணிக்கு ஆடிட்மடோரியத்து 

விேக்குகள்  ங்கின. ஸ்க்ரீன் த துவோக உயர்ந் மபோது, ம ரடயின் 
நடுவில் ஒரு வட்டம் மபோல ஸ்போட் விேக்கு அடித்துக் தகோண்டு 
இருந் து.  ற்றத ல்லோம் இருட்டு. அந்  தவளிச்ச வட்டத்தில் ஒரு 
ரகரோட்ரட, தரண்டு மூக்குக் கண்ணோடிகள், ஒரு ரகத் டி  ற்றும் சில 
கடி ங்கள் இருப்பர ப் போர்க்க முடிந் து. 
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தரோம்பப் பழகிய குரல் ஸ்பீக்கரில் ஒலித் து. ''கனவோன்கமே... 
சீ ோட்டிகமே... அரனவருக்கும்  ோரல வணக்கங்கள். நோன் ோன் வீர் 
மபடி. நீங்கள் த ோரலக்கோட்சிகளில் போர்க்கும் அம  வீர் மபடி. 
இன்ரறக்கு  ட்டும் திரரக்குப் பின்னோல் இருக்கும் என்ரன நீங்கள் 
மநரில் கோண இயலோது. ஆனோல், உங்கரேதயல்லோம் நோன் நன்றோகப் 
போர்த்துக்தகோண்டு ோன் இருக்கிமறன். அதுமபோலமவ ோன் ஆவிகளும்! 
நம் ோல் கோண இயலோ மபோதும், அரவ நம்ர ச் சுற்றியிருந்து நம்ர  
உற்றுப் போர்த்துக்தகோண்மட இருக்கின்றன! 

 
இன்னும் சில நிமிடங்கள் தபோறுத்து இருங்கள். இருப ோம் 

நூற்றோண்டின்  ரலவிதிரய ஒற்ரற  னி ரோக  ோற்றிக் கோட்டிய புனி ர் 
கோந்திஜியின் ஆன் ோரவ நோம்  ரிசிக்கப் மபோகிமறோம். 'இப்படி ஓர் 
அதிசயப் பிறவி ரத் மும் சர யு ோக இந்  பூமியில் நட ோடினோர் என்று 
இன்னும் சில  ரலமுரறகள் கழித்துக் கூறினோல், அர  யோரும் 
நம்பக்கூட  ோட்டோர்கள்' என்று  கோத் ோரவப் பற்றி  ோம ர  
ஐன்ஸ்டீன் தசோன்னது உங்களுக்கு நிரனவு இருக்கும். அந்  வரகயில், 
எத் ரன தபரிய புண்ணியம் நீங்கள் எல்லோம் தசய்து இருக்கிறீர்கள்! 
போபோ அமகோரி பிரசோத் மிஷ்ரோவின் உடரல மீடிய ோக 
ரவத்துக்தகோண்டு, உங்கமேோடு கோந்திஜி இப்மபோது மபசப் மபோகிறோர். 
இர  தபோய் என்றும் ஏ ோற்று மவரல என்றும் உங்களில் சிலர் 
நிரனக்கலோம். ஆனோல், உங்களுக்கு ஒன்று தசோல்மவன்...'' - 
வீர்மபடியின் குரல் சட்தடன்று ஏம ோ சதி ஆமலோசரன பண்ணுகிற அடி 
த ோனிக்கு  ோறுகிறது. 
 

''ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னோல், என் சமகோ ரிரய ஒரு கோர் 
விபத்தில் நோன் இழந்ம ன். ஆறு  ோ ங்களுக்கு முன்னோல் ோன் அமகோரி 
போபோவின் அறிமுகம் எனக்குக் கிரடத் து. அவர் உடரல மீடிய ோக 
ரவத்து, என் சமகோ ரி என்மனோடு மபசினோள். எனமவ, போபோவின் 
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அறிமுகம் கிரடத்துவிட்டோல், நம் வோழ்க்ரகரய அடிமயோடு  ோற்றி 
அர க்கும் சம்பவங்கள் அரங்மகறும் என்ப ற்கு நோமன உ ோரணம்!'' 

 
டபக்தகன்று வீர் மபடியின் குரலில் ஒரு வருத் ம் கலந்துதகோண்டது. 
 
''இந்  அற்பு  ோன நிகழ்ச்சிக்கு  கோத் ோவின் குடும்பத்தினர் 

வரமவண்டும் என்று நோம் மிகவும் 
விரும்பிமனோம். ஆனோல்,  வறோன சில 
சக்திகளின் தூண்டு லோல் அவர்கள் விலகிமய 
நிற்கிறோர்கள். இருந் ோலும்,  கோத் ோமவோடு 
தநருங்கிப் பழகியவர்கள் மூல ோக, அவர் 

பயன்படுத்திய சில தபோருட்கரேப் தபற்று, இம ோ ம ரடயில் உங்கள் 
முன் நோங்கள் போர்ரவக்கு ரவத்து இருக்கிமறோம்.'' 

 
இப்மபோது குரலில் அதிர்வோன கட்டரே த ோனி! 
 
''கனவோன்கமே... சீ ோட்டிகமே... அமகோரி போபோவின் உடலுக்குள் 

 கோத் ோவின் ஆவி நுரழகின்ற மநரம் மிக சூட்சு  ோனது. அந்  
மநரத்தில் ஆவிக்கு எந்  சந் டியும் இருக்கக்கூடோது. எனமவ, உங்கள் 
தசல்மபோன்கரே எல்லோம் அரணத்துவிட்டீர்கேோ என்று மீண்டும் 
ஒரு டரவ உறுதிப்படுத்திக் தகோள்ளுங்கள்.  யவுதசய்து யோரும் 
மபசோதீர்கள்... ஒரு இரு ல் சத் ம்கூட  கோத் ோவின் ஆன் ோரவ 
சலனப்படுத்தி திரும்பிப் மபோகச் தசய்துவிடும்...'' 

 
சின்னத ோரு இரடதவளிக்குப் பிறகு, ஒரு தபண் குரல் ஒலித் து... 
 
''இந்  நிகழ்ச்சிரய உங்களுக்கு வழங்குமவோர் - சோலிட் டூத்மபஸ்ட் 

- உங்கள் பற்களின் உற்ற நண்பன்... ய ோச்சி ம ோட்டோர் ரபக்ஸ்... 
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வோழ்தவங்கும் உங்கள் வழித்துரண..! லட்சக்கணக்கோன  க்களுக்கு 
இந்  நிகழ்ச்சிரய மநரடி ஒளிபரப்போக வழங்குமவோர் - சிட்டி 
தடலிவி ன்! அடுத்  சில தநோடிகளில் அமகோரி போபோ உங்களுடன்...'' 

 
நடனக் கோட்சி மபோன்ற ஸ்மடஜ் ம ோக்களில் தசலுத் ப்படுகிற 'டிரர 

ஐஸ்' புரக ம ரடயின்  ரரப் பகுதிரயச் சூழ ஆரம்பித் து. ஃமபோகஸ் 
விேக்கின் தவளிச்ச வட்டம் ம ரடயின் ஓரம் மநோக்கி நகர்ந் து. 
தவள்ரே மவட்டி, கோவி குர்த் ோமவோடு தகோத் வரங்கோய்  ோதிரி த ல்லிய 
உருவம் அந்  விேக்கு வட்டத்துக்குள் வந்து, ம ரடயின் நடுநோயகம் 
மநோக்கி நரட மபோட்டது. போபோ அமகோரி பிரசோத் மிஷ்ரோ என்கிற அந்  
 னி ருக்கு நோற்பத்ர ந்து வயது தசோல்லலோம். சரோசரி உயரம்... 
 ரலமுடிரய நீே ோக வேர்த்து, உச்சி  ண்ரடயில் சுருட்டி சின்னக் 
தகோண்ரடயோகக் கட்டியிருந் ோர்.  ோடியில் மலசோன நரர. பழுப்புக் 
கருவிழிகள் தீட்சண்ய ோக அந்  இருட்டு ஆடிட்மடோரியத்ர  
ஊடுருவின. 

 
நடும ரடக்கு வந் தும் த துவோகக் குனிந்து போர்ரவயோேர்களுக்கு 

'ந ஸ்ம ' தசோன்னோர். குரல் ஐஸ்க்ரீம் ரவத்து வழுக்கி விட்டதுமபோல் 
இருந் து. 

 
''இப்மபோது நோன் உங்கரேதயல்லோம் ஒரு பயணத்துக்குக் கூட்டிச் 

தசல்லப் மபோகிமறன். இது ஒரு ஆன்மிகத் ம டல் பயணம். அ ற்குமுன் 
கீர யிலிருந்து துவங்குகிமறன்... அழியக்கூடியது... அழியோ து என்று 
இரண்டோக நம்ர  வரகப்படுத்துகிறது கீர . இந்  உடல் 
அழியக்கூடியது. ஆனோல், ஆன் ோ அழியோ து; அழுகோ து! அது 
தநருப்போல் தபோசுங்கோது...  ண்ணீர் அர  மூழ்கடிக்க முடியோது... 
கோற்றோலும் கரலக்க முடியோது. ஆன் ோரவ கத்தி தகோண்டு தவட்டவும் 
முடியோது. ஏதனன்றோல் அது நிரந் ர ோனது! 
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இம ோ இப்மபோது நோன் தியோன நிரலக்கு தசல்லப் மபோகிமறன். 
 கோத் ோவின் ஆன் ோ எனக்குள் வந்து உங்கள் முன்பு மபசுவ ற்கு சற்று 
அவகோசம் ம ரவப்படும். ஒன்ரற முக்கிய ோக நிரனவு தகோள்ளுங்கள்... 
ஓர் ஆன் ோ இன்மனோர் உடலுக்குள் நுரழயும் மநரத்தில் அவசியம் 
ம ரவ - அர தி! சின்னஞ்சிறு ஒலிகூட இந்  அரங்கத்தில் 
எழுந்துவிடக்கூடோது. வீர்மபடி சோமகப் சற்றுமுன் தசோன்னதுமபோல் 
 யவுதசய்து அரனவரும் ஆழ்ந்  அர திரயக் கரடப்பிடியுங்கள். 
இல்ரலமயல் அது எனக்கு  ட்டு ல்ல... வந்து நுரழயப் மபோகும் 
 கோத் ோவின் ஆன் ோவுக்குள் தபரும் மச த்ர  உண்டோக்கிவிடும்!'' 

 
'டிரர ஐஸ்' த ஷின் இன்தனோரு டிரிப் புரக அடிக்கிறது. போபோ 

அமகோரியின் உருவத்ர மய மூடுகிற அேவுக்கு இப்மபோது பனிமூட்டம். 
அது த ள்ேத்  ணியும்மபோது போபோ அமகோரி ம ரடயில் சம் ணமிட்டு 
உட்கோர்ந்து இருக்கிறோர். கண்கள் மூடி இருக்கின்றன. சம்ஸ்கிரு ம் 
 ோதிரியும் - ஆனோல், அது அல்லோ   ோதிரியு ோக ஏம ோ ஒரு த ோழியில் 
அவர்  ந்திரம் முணுமுணுக்கிற  ோதிரி த ரிகிறது.  ந்திரம் முடிந் தும் 
அ ோனுஷ்ய ோன அர தி அங்மக சூழ்கிறது. 

 
''படோர்!'' 
 
தவடிச்சத் ம்! அர த் த ோடர்ந்து தவள்ளி நிறத்தில் புரக 

கிேம்புகிறது. வண்ண ஒளிக்மகோடுகள் ம ரடதயங்கும் நடன ோடத் 
துவங்குகின்றன. ஆடியன்ஸ் அத் ரன மபருக்கும் நிச்சயம் ஒரு  டரவ 
தூக்கிப் மபோட்டிருக்கும். 

 
ம ரடயில் அமகோரி போபோவுக்கு முன்னோல் இருந்  ரகரோட்ரட 

திடுக்தகன  ோனோகமவ சுற்றத் த ோடங்கியது. போபோவுக்கும் அ ற்கும் 
ஆறடி தூரம் இரடதவளி இருக்கும். தநோடிகள்  ோண்டத்  ோண்ட 
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ரகரோட்ரடயின் மவகம் கூடுவர , போர்ரவயோேர்கள் மூச்ரச 
இறுக்கிக்தகோண்டு கவனிக்கிறோர்கள். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
தபருசு.. பண்ணோம  ரவுசு! 
 

விட்டலோச்சோர்யோ விவகோர  ோக, ம ரடயிலிருந்  
ரகரோட்ரட  ோனோகச் சுற்ற ஆரம்பிக்க... அரங்கத்தி லிருந்  
அத் ரன தபரிய  னு ர்களும் 'ஆ'தவன்று அர ப் 
போர்க்க... முன்வரிரசயில் ரீட்டோ மசத்தி சம  ரோகஅ ர்ந் 

திருந்  ம ோகன்கு ோரின் உ ட் டில்  ட்டும் தவகு ஏேனப் புன்னரக! 
 
''இது ரிம ோட் ச ோசோரம்! ம ரட ஓர ோக நின்றுதகோண்டு அந்  

டி.வி-க்கோர வீர் மபடி பயல் ோன் இயக்குகிறோன் மபோலிருக்கு!'' என்று 
முணுமுணுத் ோர். பக்கத்திலிருந்  ஆரசநோயகி கோதில் அது விழ சோன்மஸ 
இல்ரல. அவள் விழி பிதுங்க ம ரடரய நிரலகுத்திப் 
போர்த்துக்தகோண்டிருந் ோள். 

 
இப்மபோது  றுபடியும் 'டிரர ஐஸ்' புரக குபுகுபுதவன அடுத்  

ரவுண்டோக ம ரடரய நிரறத் து. அது த துவோக அடங்கியமபோது, 
ம ரட மீது இருந்  கோந்திஜி(?)யின் ரகத்  டியும், மூக்குக் 
கண்ணோடியும் த ள்ே எழுந்து கோற்றில் மி க்க ஆரம்பித் ன. 
ம ரடயின் உச்சி வரர மபோய்விட்டு,  றுபடி கீழிறங்கி,  ரரரயத் 
த ோடோ ல் மி ந்  வோக்கிமலமய அரசந்து தகோண்டிருந் ன. 
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''ஃபிரோடுப் பயல்கள்! கண்ணுக்குத் த ரியோ  அேவுக்கு த ல்லிசோக 
கம்பி கட்டி தூக்குகிறோன்கள்'' - மகோணல் வோய்ச் 
சிரிப்மபோடு  றுபடி ம ோகன்கு ோர் எள்ளி 
நரகயோட... இம்முரற ரீட்டோவுக்கு அது கோதில் 
விழுந் து. முழங்ரக எலும்போல் கும்த ன்று இவர் 
விலோவில் குத்திவிட்டு முரறத் ோள். 

 
பட்தடன்று ரகரோட்ரட சுற்றல் நின்றது. 

ரகத் டியும் மூக்குக் கண்ணோடியும் ஒமர 
ச யத்தில் த ோப்தபன்று  ரரயில் விழுந் ன. 
கோந்தி நிஜ ோகமவ பயன்படுத்தி வந்  ோகச் 
தசோல்லப்பட்ட அந்  மூக்குக் கண்ணோடி 'சிலீர்' 

என்று உரடயும் சத் ம் நன்றோகமவ மகட்டது. ம ரடச் சோமியோர் 
அமகோரி போபோ கண் மூடியிருந்  நிரலரயப் போர்த்து, அவர் தூங்கிமய 
மபோய்விட்டோர் என்று ம ோகன்கு ோர் நிரனத்திருக்க... சோமியோர் உடம்பு 
திடீதரன்று ஜன்னி கண்டது மபோல் உ றத் த ோடங்கியது. ''கடவுமே! 
இர தயல்லோம் போர்க்கிற ர ரியம் எனக்கில்ரல'' என்று ரீட்டோ 
சன்ன ோகக் கிறீச்சிட்டோள். அம ச யம் ம ரடயிலிருந்  அமகோரி 
போபோவின் உ டுகள் அரசய... அந்  கீச்சுக் குரல் ஒலிக்க ஆரம்பித் து. 

 
''மை ரோம்! உங்கரேதயல்லோம் போர்ப் ப ற்கு இங்மக நோன் வந்து 

மசர்வதில் சற்று  ோ  ம் ஏற்பட்டு விட்டது. அ ற்கோக மு லில்  ன்னிப்புக் 
மகட்டுக் தகோள்கிமறன்.'' 

 
''ர கோட்! சு ந்திர தினத்தின் மபோது மரடிமயோவில் ஒலிபரப்போன 

குரல் பதிரவ நோன் மகட்டிருக்கிமறன். இது  கோத் ோ கோந்தியின் 
குரமல ோன்!'' என்று உட்கோர்ந்  வோக்கிமலமய குலுங்கி னோர் பக்கத்து 
ஸீட் ஆசோமி. 
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''பமல இந் ோளுக்கு மிமிக்ரியும் த ரிந்தி ருக்கிறது! அல்லது, 
டப்பிங் பண்ணுகிறோன்கள்!'' என்று விடோப்பிடியோக டபோய்த் ோர் ம ோகன் 
கு ோர். 

 
ம ரடக் குரல், ''என்னருர க் குழந்ர  கமே... ஏம ோ வித்ர  

கோட்ட அரழத்து வரப்பட்ட மிருகம் மபோல் என்ரனப் போர்க்கோதீர்கள். 
நோனும் உங்கரேப் மபோன்ற  னி ன் ோன். எனக்கு மநர்ந்துவிட்ட ஒரு 
அநீதி குறித்து உங்களிடம் முரறயிடமவ இன்று இங்மக 
வந்திருக்கிமறன். ஆம், ம ோகன்  ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி என்ற இந்  
 னி னி னுக்கு இரழக் கப்பட்ட மிகப் தபரிய அநீதி...'' 

 
அமகோரி போபோ... இல்ரலயில்ரல... அந் க் கீச்சுக் குரல்... ம்ை¨ம், 

 கோத் ோ கோந்தி...  ன் வோக்கியத்ர  முடிக்கவில்ரல. அ ற்குள்... 
 
''படோர்!'' 
 
இந்  முரற சத் ம் மகட்டது அரங்கத்தின் பின் மகோடியில்! 

அங்கிருந்  க ரவ அத் ரன மவக ோகத் திறந்  
சத் ம் ோன் அது. தவள்ரே ரபஜோ ோ - குர்த் ோ 
அணிந்து... மலசோக  ோடி ரவத்  ஆசோமி ஒருத் ன் 
படுமவக ோக ம ரடரய மநோக்கி நடந்து வந் ோன். 
நிகழ்ச்சியின் அங்கம் என்மற அர  நிரனத்து 
அத் ரன மபரும்  ரலரயத் திருப்பி அவரனப் 
போர்க்க... மிக நீே ோக வேர்த்திருந்  தசம்பட்ரடத் 

 ரலமுடி கோற்றில் ஆட, கண்களில் அசோத்திய ோன தீட்சண்யத்ம ோடு 
நடந்து வந் ோன் அந்  ஆள். லத்திக் கம்மபோடு பின்னோடிமய துரத்திக் 
தகோண்டுவந்  இரண்டு கோன்ஸ்டபிள்கரே அந்   ோடிவோலோ சட்ரட 
பண்ணிய  ோதிரிமய த ரியவில்ரல. 
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மநரோகப் மபோய் ம ரடயின் எதிரில் அவன் நிற்க... 
ம ரடயிலிருந்து வந்துதகோண்டிருந்  கீச்சுக் குரல் இந்  திடீர் 
சலசலப்போல் நின்றுமபோயிருந் து. 

 
''ஏய் மபோலிச் சோமியோமர..! நீ தசய்வது கரடந்த டுத்  துமரோகம். 

கோந்திஜியின் தபயரரச் தசோல்லி இப்படிதயல்லோம் மகவல ோன 
ஏ ோற்றுமவரலகள் நடத்  உனக்கு யோர் அதிகோரம் தகோடுத் து?'' 

 
-  ோடிவோலோ அடிக்குரலில் அமகோரி போபோரவப் போர்த்துக் கத்தினோன். 

மு ல் வரிரசயில் இருந்  ம ோகன்கு ோருக்கு மிக அருகில் ோன் அவன் 
நின்றுதகோண்டிருந் ோன். 

 
அமகோரி போபோ ஆடவில்ரல... அரசயவில்ரல... கண்கரேத் 

திறக்கவில்ரல! 
 
'' ோம்பூ கம்தபனியும் பற்பரசக்கோரர்களும் ஸ்போன்சர் தசய்கிற 

அேவுக்கு கோந்திஜி மகவல ோகப் மபோய்விட்டோரோ உனக்கு? அவர் ஒரு 
இரணயற்ற சகோப் ம் என்பது உனக்குத் த ரியோ ோ? உம்... கண்கரேத் 
திறந்து பதில் தசோல்லு!'' - கர்ஜித் ோன்  ோடிவோலோ. 

 
ம ஜிக் நிபுணரின் த ோப்பிக்குள்ளிருந்துகுதிக்கிற முயல்குட்டி  ோதிரி 

இப்மபோது ம ரடயில் வந்து நின்றோன் டி.வி. த ோகுப்போேர் வீர்மபடி. 
'' யவு தசய்து அர தியோக இருங்கள்... நோன் தசோல்வர சற்று 
மகளுங்கள்'' என்றோன் ப ற்ற ோன குரலில். கூடமவ, 
''போர்ரவயோேர்கமே! வந்திருக்கும் இந்  அன்பரின் மநோக்கம் 
என்னதவன்பர  த ரிந்துதகோள்மவோம். அதுவரர ஒரு சிறிய விேம்பர 
இரடமவரே'' என்றோன். 
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அத ல்லோம்  ோடிவோலோவின் கோதில் விழுந்  ோகமவ த ரியவில்ரல. 
ஜிப்போவுக்குள் ரகவிட்டு தவளிமய எடுத் ோன் - பேபேதவன்று ஒரு 
ரிவோல்வரர! தகட்டியோக அர ப் பிடித்து அமகோரி போபோரவக் குறி 
ரவத் ோன். போர்ரவயோேர்கள் வோயரடத்துப் மபோயிருக்க... வீர்மபடி 
முகத ல்லோம் பீதியின்  ோண்டவம்! தவறும் லத்திக் கம்பு ரவத்திருந்  
தரண்டு கோன்ஸ்டபிள்களும் மபஸ்த் டித்து மலசோகப் பின்வோங்கினோர்கள். 

 
''நோதுரோம் மகோட்மஸரவவிட ம ோச ோன ஆளுடோ நீ!'' என்றோன் 

 ோடிவோலோ ஆத்திர ோக மூச்சு விட்டபடி. ''மகோட்மஸவோவது  கோத் ோவின் 
உடம்ரபத் ோன் துரேத் ோன். நீமயோ அவருரடய ஆன் ோரவமய 
நோச ோக்கப் போர்க்கிறோமய..!'' கத்திக்தகோண்மட துப்போக்கியின் விரசரய 
மூன்று  டரவ அழுத்தினோன். குறி ப்போ ல் மூன்று ம ோட்டோக்களும  
அமகோரி போபோரவத் துரேப்பர க் கோண முடிந் து. 

 
போபோவின் உடம்பு சின்னத் துள்ேல் கோட்டியது.  ரல படக்தகன்று 

த ோங்கியது. கோவி குர்த் ோவில் குபுக்தகன்று தசந்நிற வட்டங்கள் 
ம ோன்றி, தபரிசோகத் த ோடங்கின. 

 
இரண்டு தநோடி  யோன அர தி. நடப்பர  உள்வோங்கிக் தகோண்ட 

கூட்டம், ஓலமிட்டபடி க வுகரே மநோக்கி  னி க் கோட்டோறு மபோல போயத் 
த ோடங்கியது. 

 
''ம ோகன்கு ோர், எழுந்திருங்க!'' - ரீட்டோ கத்தினோள். உயிர் பயத்தில் 

அரலம ோதிய கும்பல் அவரே உந்தித் ள்ே, கிட்டத் ட்ட அந் க் 
கூட்டத் ோல் அனிச்ரசயோக தவளிமய சு ந்து தசல்லப்பட்டோள் அவள். 
ம ோகன்கு ோர்  ட்டும் நோற்கோலிரய விட்டு அரசயவில்ரல. தவறிச்சிட்ட 
போர்ரவ மயோடு ம ரடரய மநோக்கி  ரலரய அப்படிமய விரறத்து 
ரவத் படி அ ர்ந்திருந் ோர். 
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''ரீட்டோ... இரு நோனும் வருகிமறன்'' என்று தசோல்ல வோய் திறந் ோர். 
 
அப்மபோது ோன் அது நிகழ்ந் து! 
 
ஒரு பிர ோண்ட ோன மின்னல் கீற்று  ோதிரி ஏம ோ ஒன்று அவர் 

வோய் வழியோக உடம்புக்குள்  ன்ரனச் தசலுத்திக் தகோள்வது 
மபோலிருந் து. கசப்போன ஒரு சுரவரய நோக்கில் ம ங்கவிட்டபடி, 
த ோண்ரட வழியோக 'அது'  னக்குள் ஆக்ரமிப்பர  அவரோல் நன்கு 
உணர முடிந் து. அந்  அபோர சக்திரய எதிர்த்து தவளிமய உந்தித் 
 ள்ளுவது மபோல் இ யம் ஒரு டரவ குலுங்கி அடங்கியது. வயிறு 
முழுக்க தநருப்ரப மூட்டிவிட்டதுமபோல் தவப்பம் திகுதிகுத் து. 

 
மூரேக்குள் ஒரு சூட்ச  ரக நுரழந்து பமரோட்டோ பிரசவது 

மபோலிருந் து. எதிர்ப்பு கோட்டி ம ோகன்கு ோர் திமிறியமபோது 'ஏய், 
அடங்குடோ' என்று உள்ளிருந்ம  யோமரோ அவரர இழுத்துப் மபோட்டு 
அமுக்குவதுமபோல் த ரிந் து. உச்சிமு ல் உள்ேங்கோல் வரர 
அணுஅணுவோக புதுசோக ஒன்று குடிமயறுவர  துல்லிய ோக உணர 
முடிந் து. 

 
மிச்ச தசோச்ச ஜனங்களும் க றிக்தகோண்டு அரங்கத்திலிருந்து 

தவளிமயறுவது கரடசி ர க்மரோ தசகண்டுகளில்  ங்கலோகத் த ரிந் து. 
'ப்ளிய்ங்'தகன்று ஒரு சத் ம்... எல்லோம  இருட்டோகிவிட்டது! 

 
ம ோகன்கு ோர் கண்விழித் மபோது, அம  ஆடிட்மடோரியத்தில், அம  

நோற்கோலியில் ோன் இருந் ோர். ஆனோல், அரங்கம் கோலியோக இருந் து. 
 ரரதயங்கும் ரகப்ரபகள், தசருப்புகள் என்று  ோறு ோறோகக் கிடந் து. 
ம ரடயில் அமகோரி போபோவின் உடல் ஒரு சிறு மூட்ரட  ோதிரி துவண்டு 
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சரிந்து கிடந் து. அதிலிருந்து ரத் ம் மகோடோக வடிந்து ம ரடயின் 
விளிம்பு வழியோக தசோட்டிக் தகோண்டிருந் து. 

 
''மயோவ்! யோருய்யோ நீ... இவ்மேோ த துவோ எந்திரிக்கிமற? 

இத் ரன மநரம் இங்மக நடந் ர  நீ கவனிக்கரலயோ?'' - கோன்ஸ்டபிள் 
குரரக்கிறோர் இவரரப் போர்த்து! இவமரோ ர ய ோக அந்  கோன்ஸ்டபிரே 
தவறித்துப் போர்க்கிறோர். 

 
''என்னய்யோ? நீ ஊர யோ? உன் மபர் என்ன?'' -  றுபடி 

உலுக்குகிறோர் கோன்ஸ்டபிள். 
 
பதில் தசோல்ல இவர் வோதயடுக்கிறோர். மபச்சு வந் ோல் ோமன! 
 
''எ... என்... மபரு...'' 
 
''அ ோன்யோ நோனும் மகக்கமறன்... உன் மபர் என்ன?'' 
 
விரல்கேோல் த ோண்ரடரய அழுந்  நீவி விட்டுக் தகோண்மட 

பிரயத் னப்பட்டு உ ட்ரட அரசக்கிறோர்- ''நோன் ம ோகன்...'' 
ம ற்தகோண்டு வரவில்ரல. கோன்ஸ்டபிள் கண்ரண உருட்டி முரறக்கிறோர். 
ம ோகன்கு ோர்  ன் சக்திரயத் திரட்டி வோர்த்ர கரே தவளிமயற்ற... 
வருகிற குரல் நிச்சயம் அவருரடய ல்ல! 

 
''நோன் ோன் ம ோகன்... ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி!'' 
 
கீச்சுக் குரலில் வந்  பதிரலப் போர்த்து படக்தகன்று மபோலீஸின் 

லத்திக் கம்பு உயர்கிறது. ''ம ோ போரு.... ஆளு டீசன்டோ இருக்மக... 
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ஆனோ, நக்கல் ஜோஸ்தியோ இருக்கு. திரும்பவும் மகட்கமறன்... உன் மபரு 
என்ன?'' 

 
இப்மபோது  ங்கு ரடயில்லோ ல்... மபோலீஸ் லத்திக் தகல்லோம் 
பயப்படோ ல் பளிச்தசன்று வருகிறது அம  கீச்சுக் குரல் - 

''அ ோன் தசோன்மனமன குழந் ோய்.... ம ோகன் ோஸ் 
கரம்சந்த் கோந்தி!'' 

 
''அடங்....'' தடல்லி த ருக்களுக்மக உரிய, ம ர்ந்த டுத்  

ஒரு தகட்ட வோர்த்ர ரயத் துப்பியபடிமய ம ோகன்கு ோரர 
தூக்கி எழுப்பி, அவர் பிட்டத்தில் பளிச்தசன்று லத்திரயப் 

போய்ச்சுகிறோர் கோன்ஸ்டபிள். 
 
''தரண்டோயிரம் மபர் எதிர்ல ஒருத் ரன சுட்டுக் தகோன்னிருக்கோங்க. 

எங்களுக்கு இருக்குற  ரலவலிமய மபோ ோதுன்னு உன்மனோட ரவுசு 
மவறயோ?'' ம ோகன்கு ோர் இப்மபோதும் அரசயோ ல் நின்று 
இனிர யோகப் புன்னரகக்கிறோர். 

 
''மயோவ் தபருசு! மபோலீஸ் அடி என்னோனு இன்னும் த ரியலியோ? 

நீ கோந்தின்னோ, நோன் ஹிட்லர்... புரியு ோ?'' என்றபடி சர ோரியோக 
லத்திரய உடம்தபங்கும் போய்ச்சுகிறோர் அந்  கோன்ஸ்டபிள். 
ம ோகன்கு ோர் அடி அத் ரனயும் சோத்வீக முகத்ம ோடு வோங்கிக்தகோண்மட 
சரிகிறோர். கரடசியோக அவர் கோதில் விழுவது மபோலீஸ் வண்டி ஒன்றின் 
ரசரன் சத் ம். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
சந்ம கப் புள்ளி 2  
 ப்னம் சக்மஸனோ! 
 
 ோர்ச் 26-ம் ம தி... 
 
ரடரியின் இந் ப் பக்கங்கரே எழுதிக்தகோண்டு இருக்கிறமபோது 

எனக்குள் எத் ரன விரக்தியும் கடுப்பும் அரலம ோதுகிறது, 
த ரியு ோ? 'போலிவுட் கனவுக்கன்னி' என்று என்ரன ஊர் 
உலகத ல்லோம் தகோண்டோடினோலும், துளிகூட நிம் தி 
இல்லோ  வோழ்க்ரக இது! 

 
கனவுக் கன்னியோக இருப்ப ன் கஷ்டங்கள் எனக்கு அல்லவோ 

த ரியும்! ரக, கோரலக்கூட சு ந்திர ோக அரசக்க முடியோ படிக்கு 
எந்மநரமும்  ஸ்ஸு புஸ்தஸன்று உரடரய  ோட்டி விடுகிறோர்கள். 
 ணக்க  ணக்க  ங்கள் கட்-அவுட்டுக்குப் போலபிம கம் பண்ணிக் 
தகோள்கிற பல ஹீமரோக்களின் மூச்சுக் கோற்றில் எத் ரன தசத்  எலிகள் 
மி க்கிறது என்பது முத் க் கோட்சியில் முகர்ந்து கு ட்டிய எனக்குத் ோமன 
த ரியும்! எச்சில் துப்புவர க்கூட 'க்ளிக்' பண்ணி 'ஏ' கத ன்ட்மடோடு 
பிரசுரம் தசய்கிற பத்திரிரகக்கோரர்களுக்கு எந்மநரமும் பயந்துதகோண்மட 
இருக்க மவண்டும். முந்ர ய ரோத்திரி போர்ட்டியில் தின்றது தசரிக்கோ ல் 
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வயிறு உறுமினோலும்கூட, அடக்கிக்தகோண்டு மரோஜோப் பூ 
புன்னரகமயோடு ம ரடயில் ஆடோ ல் அரசயோ ல் நோன் அ ர்ந்திருக்க 
மவண்டும். 

 
இதுமபோக ரோத்திரியில் கூப்பிட்டு வழிகிற  யோரிப் போேர்கள், 

இயக்குநர்கள், டோப் நடிகர்கள்... அப்புறம்... அப்புறம் அந்  
அரிப்தபடுத்  த ருநோய் விமவக் விக்கி ரோய்! 

 
இத ல்லோம் மபோக, ரசிகர்கள் என்ற தபயரில் சந்திக்க மவண்டிய 

விமநோ  ஜந்துக்களும், அவர்களில் சிலர் மகட்கிற மகள்விகளும் 
இருக்கிறம ... யப்பப்போ! 

 
மநற்ரறக்கு அப்படித் ோன் ஆனது. லண்டனில் ஷுட்டிங் முடிந்து, 

ஏர் இண்டியோ வி ோனத்தில் மும்ரப திரும்பிக்தகோண்டு இருந்ம ன். 
 யோரிப்போேர் தசலவில் ஃபர்ஸ்ட் கிேோஸ் மகபினில் எப்மபோதும் நோன் 
விரும்புகிற '1 ஏ' ஸீட். தடனிம் ஜீன்ஷும், தகோஞ்சம் ரிலோக்ஸோக 
மூச்சுவிட வசதியோக லூஸோன பச்ரச தவர்சோஸ் ஜோக்தகட்டும் 
அணிந்திருந்ம ன். அசட்டுப் போர்ரவகரேயும், விசோரிப்புப் 
புன்னரககரேயும்  விர்ப்ப ற்கோக எப்மபோதும் மபோடுகிற கறுப்புநிற 
கூலிங்கிேோரஸ இப்மபோதும் அணிந்து இருந்ம ன். 
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ஒரு டரவ துபோய் மபோகும்மபோது என் பக்கத்து ஸீட்டில் வந்து 
உட்கோந்  ஒரு குடிகோரநோய், அத்துமீறி என்னிடம் மபசியம ோடு,             
இடுப்புக்குள் ரகவிட்டு அசிங்கம் பண்ணிவிட்டோன். அதில் இருந்து ஒரு 
ஸீட் எனக்கும், பக்கத்து ஸீட் என்னுரடய பிரரவஸிக்கு ோக இரண்டு 
டிக்தகட்கரே புக் பண்ணச் தசோல்மவன். எப்பவும  என் பக்கத்து ஸீட்டில் 
என் மைண்ட் மபக்  ட்டும் பயணிக்கும்! 

 
கோதில் ஐ-போரட  ோட்டிக்தகோண்டு சோய்ந்துவிட்டோல், பயணிகமேோ, 

வி ோனப் பணிப்தபண்கமேோ ஆட்மடோகிரோப் அது இதுதவன்று 
த ோல்ரல ரவும் முடியோது. பல ச யங்களில் கோக்பிட்ரடவிட்டு வி ோனி 
கமே தவளியில் வந்து தஜோள்ளுவிட்டு டோர்ச்சர் பண்ணுவோன்கள். 

 
இத் ரனயும்  ோண்டித் ோன் மநற்று அந்  வி ோனப் பணிப்தபண் 

த துவோக என் முன்னோல் குனிந்து, ''எக்ஸ்கியூஸ் மீ ம டம்!'' என்று 
இளித் ோள். அவள் பின்னோல் அர விட தபரிய இளிப்மபோடு ஒரு 
நடுத் ர வயதுப் தபண் ணியும் ஒரு சின்னப் ரபயனும் 
நின்றிருந் ோர்கள். 

 
''த ோந் ரவுக்கு  ன்னிக்கணும்  ப்னம்ஜி! திரு தி  ருவோலோ 

உங்களிடம் முக்கிய ோக ஏம ோ தசோல்ல விரும்புகிறோர்!'' என்றோள். அந்  
குண்டுப் தபண் ணி  ருவோலோ என் ரியோக்ஷனுக்குக் கோத்திருக்கவில்ரல. 
'' ப்னம்ஜி... ஓ,  ப்னம்ஜி! என்னதவோரு அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு. 
இத் ரன கிட்டத்தில் உங்கரேப் போர்க்க முடியும் என்று கனவுகூட 
கண்டதில்ரல!'' என்று வயசுக்குத்  கோ  ஒரு குதிப்பு குதித் ோள். பட்டும் 
படோ லும் ஒரு சின்ன சிரிப்பு  ட்டும் சிரித்துரவத்ம ன். 
'உன்மனோதடல்லோம் மபசுகிற மூடில் நோன் இல்ரல. என்ன 
தசோல்லணும ோ... சட்டுபுட்தடன்று தசோல்லிவிட்டுக் கிேம்பு' என்று 
அர்த் ம் அ ற்கு. 
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''இவன் என்  கன்  வுரப். உலகத்திமலமய உங்களுரடய மிக 
தீவிர ோன விசிறி இவனோகத் ோன் இருக்கும். நீங்கள் நடித்  ஒரு 
படம்கூட இவன் விட்டுரவத் தில்ரல!'' என்றோள் குண்டம் ோ. 

 
நோன் வியப்மபோடு புருவத்ர  உயர்த்தி அந் ப் ரபயரனப் 

போர்த்ம ன். நோன் நடித் தில் முக்கோல்வோசி 'ஏ' படம். பிழியப் பிழிய அழ 
மவண்டிய கோட்சியில்கூட,  ோர்புக் மகோடும் இடுப்பும் 
த ரியும்படியோகத் ோன் உரடரயக் தகோடுப்போர்கள் இயக்குநர்கள். 

 
ஒன்று இந்  தபண் ணி தபோய் தசோல்லமவண்டும். அல்லது, அந் ப் 

ரபயன் பிஞ்சில் பழுத்  மகஸோக இருக்கமவண்டும். குண்டுப் தபண் ணி 
முகத்தில் இப்மபோது மசோகம். ''என்  கன்  வுரபுக்கு புற்று மநோய் என்று 
டோக்டர்கள் தசோல்லிவிட்டோர்கள். இப்மபோதுகூட சிகிச்ரச 
வி ய ோகத் ோன் தவளிநோடு மபோய்வருகிமறோம். இன்னும் எத் ரன 
 ோ ங்கள் இவன் இருப்போன் என்று தசோல்ல முடியோது!'' என்று அந் ப் 
தபண் ணி தசோல்லிக்தகோண்மட மபோக... இப்படி ஒரு திடீர் திருப்பத்ர  
நோன் எதிர்போர்க்கமவ இல்ரல. 

 
சட்தடன்று அந்  சிச்சுமவ னுக்கு ஏற்ப என் எக்ஸ்பிர ரன 

 ோற்றிக்தகோண்மடன். பப்ளிசிட்டிக்கோக எய்ட்ஸ் மநோயோளிகரேயும் புற்று 
மநோய்  ருத்துவ ரனகரேயும் விசிட் அடிக்கும்மபோது டி.வி. 
மக ரோக்களுக்கோக ரவத்துக்தகோள்மவமன... அம  முகபோவத்துக்கு 
இப்மபோது வந்திருந்ம ன். 

 
''ஓ, ஐம் ஸோரி...'' -  ருவோலோ ரககரேப் பிடித்துக் தகோண்மடன். 

ரபயரனப்போர்த்து, '' வுரப்! உனக்கு என்ன மவண்டும்... என்மனோடு 
மபசணும், அவ்வேவு  ோமன? வோ, இங்மக உட்கோர்!'' என்று மைண்ட் 
மபக்ரக எடுத்து  டியில் ரவத்துக்தகோண்டு, பக்கத்து ஸீட்ரடக் கோலி 
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தசய்ம ன்.  ோவி உட்கோர்ந்துதகோண்டோன் ரபயன். அம் ோரவப் போர்த்து, 
'' ம்மி... தகோஞ்ச மநரம் எங்கரே  னியோ விடறியோ?'' என்றோன், 
தசக்தரட்டரிக்கு கட்டரே மபோடுகிற போஸ்  ோதிரி. ''சரிப்போ!'' என்றபடி 
கண்கரேத் துரடத்துக்தகோண்ட அம் ோ, தபரிய உடம்பு குலுங்க நடந்து 
 ன் ஸீட்டுக்குப் மபோனோள். 

 
ரபயன் பக்கம் திரும்பிமனன். தவறி பிடித்  கோ லன்  ோதிரியோன 

ஒரு போர்ரவரயப் பதித்திருந் ோன் என் ம ல். 
 
''உனக்கு என்ன வயசோகுது  வுரப்?'' 
 
''பன்னண்டு!'' 
 
''நிரறயக் கத்துக்க மவண்டிய வயசு. அப்ப ோன் எதிர்கோலத்துல 

எர யும் நீயோக ச ோளிக்க முடியும்!'' 
 
''நோன் எர யும் கத்துக்க மவண்டியது இல்ரல. பதிமூணு 

வயசோகும்மபோம  நோன் ோன் இருக்கப்மபோறதில்ரலமய!'' - விரக்திமய 
உருவோக தவடுக்தகன்று வந் து பதில். 

 
''அப்படிதயல்லோம் தசோல்லக் கூடோதுப்போ... நீ ஜம்முனு ஆயிடுமவ!'' 

என்மறன் சங்கட ோக. 
 
''எனக்கு நம்பிக்ரக இல்ல!'' என்றவன், ''சோகிறதுக்கு முன்னோடி 

ஒமர ஒரு வி யத்ர  உங்ககிட்மட மகட்டுத் த ரிஞ்சுக்கணும்!'' 
என்றோன். 
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ஆைோ... இந்  உலகத்தில் நோன் எப்படிப்பட்ட ஸ்தப ல் பிறவி! 
 ரணத்துக்கு முன்னோல் மகட்டுத் த ளிவ ற்கு என்ரன ஒரு ரபயன் 
நோடுகிறோன். 

 
''மகளுப்போ!'' என்மறன் உச்சகட்டக் கனிமவோடு. 
 
''கட்டோயம் பதில் தசோல்லணும். பிரோமிஸோ..?'' என்று ரகரய 

நீட்டினோன். 
 
ரகயில் அடித்து சத்தியம் தசய்ம ன். தபோதுவோக குழந்ர கள் 

என்னுரடய அடுத்  படம்பற்றி மகட்போர்கள், இப்மபோர ய படத்தில் என் 
மகரக்டர் என்னதவன்று மகட்போர்கள்... இரண்டும் இல்லோவிட்டோல் 
 ங்களுக்குப் பிடித்  ஹீமரோமவோடு எப்மபோது நோன் மஜோடி மபோடுமவன் 
என்று மகட்போர்கள். 

 
இந் ப் ரபயன் த துவோக என்ரன மநோக்கி குனிந்து மகட்டோன் - 
 
''நிஜம் ோ தசோல்லுங்க... நீங்க இன்னும் கன்னி கழியோ  

இருக்கீங்கேோ?'' 
 
ஸீட்மடோடு தூக்கி என்ரன வி ோனத்துக்கு தவளிமய வீசிய  ோதிரி 

இருந் து! 
 
அதிர்ச்சிரய  ரறத்துக் தகோண்டு, அந் ப் ரபயரன அம ோடு 

'மபக்-அப்' தசய்ம ன். வி ோனப் பணிப்தபண்ரண அருகில் அரழத்து 
 ோழ்ந்  குரலில் நோன் தவளிப்படுத்திய தகட்ட வோர்த்ர கரே நீங்கள் 
மகட்டு இருந் ோல், 'ஒரு கனவுக் கன்னியின் வோய்க்குள் இப்படி ஒரு 
சோக்கரடயும் இருக்கு ோ?' என்று ஆடிப்மபோயிருப்பீர்கள். 
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ஆனோல் ஒன்று... அந்  12 வயசுப் ரபயனுக்கு எழுந்  அம  
சந்ம கம், என்னுரடய எத் ரனமயோ ரசிகர்களுக்கும் 
இருக்கும் என்பது எனக்குத் த ரியும். கனவில் கட்டிப் 
புரள்வ ற்குக்கூட கற்போன தபண்கரே 
எதிர்போர்ப்பது ோமன ஆண் வர்க்கத்தின் ஸ்தப ோலிட்டி! 

 
எனக்கு வருகிற சில கடி ங்கரேப்பற்றி இந்  

அந் ரங்க ரடரியில் எழு க்கூட கூசுகிறது. ஒரு டரவ 
 போலில் வந்  கவர்கரே நோமன பிரித்துக்தகோண்டு 
இருந் மபோது, அதில் ஒரு கவருக்குள் டிஷ்யூ மபப்பர் 
இருந் து. எடுத்துப் போர்த் ோல் கோய்ந்துமபோய், 
வறவறப்போக. உவ்மவக் என்று வோந்திமய 

எடுத்துவிட்மடன். கோசு தகோடுத்து டிக்தகட் வோங்கி, மக ரோ 
க்மேோஸ்அப்பில் உருண்டு திரள்கிற என் போகங்கரேப் போர்த்  
பல்லோயிரம் ரசிகர்களில் ஒருத் ரின்  ன தவளிப்போடு அப்படி! 

 
வோழ்க்ரகயின் அத் ரன புகரழயும் ஒமர ச யத்தில் எனக்கு 

அள்ளிக்தகோடுத்துவிட்ட அம  ஆண்டவன் ோன், இதுமபோன்ற வக்கிர 
சீண்டல்கரேயும் வஞ்சரனயில்லோ ல் ஏவிக்தகோண்மட இருக்கிறோன். 
இன்ரறக்கு கட்டுக் கோவல் மிகுந்  மகோட்ரடக்குள், மகோடிகளுக்கு 
வோரிசோக இருப்ப ோல்... இந்  சீண்டல் கரேதயல்லோம் ச ோளிக்க 
முடிகிறது. ஆனோல், இந்திய வரரபடத்தில் ஒரு புள்ளியோகக்கூட இடம் 
தபறோ  கிரோ த்தில், ஏரழக் குடும்பத்துப் தபண்ணோகப் பிறந்  நோன், என் 
19 வயது வரர அனுபவித்  துன்பங்கள் தகோஞ்ச ோ? என்னுரடய 
இன்ரறய புகழும் தகோண்டோட்டங்களும் அந்  கறுப்பு நோட்கரே 
 றக்கடித்துவிடு ோ என்ன? 
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ஜூன் 16-ம் ம தி... 
 
விக்கி ரோய் மபோனில் என்ரனக் கூப்பிட்டோன்! நச்சுப் பூச்சி. 

கிட்டத் ட்ட இரண்டு வருடங்கேோக எனக்கு அவன் தகோக்கி 
மபோட்டுக்தகோண்மட இருக்கிறோன். பினோமி தபயர்களில் நிரறய 
சினி ோக்கள்  யோரிக்கிறோன். எனக்கும் ரோணி முகர்ஜிக்கும் கோல்ஷீட் 
போர்த்துக்தகோள்ளும் ரோமகஷ்ஜிகூட தசோல்கிறோர் - 'அவரன முரறத்துக் 
தகோள்ேோம ம் ோ' என்று! 

 
''என்ன  ப்னம்... என்மனோதடல்லோம் நீ மபசமவ  ோட்டோயோ?'' 

என்று இளித் ோன் மபோனில். 
 
''மபசுவ ற்கு ந க்குள் என்ன இருக்கிறது?'' என்று எரிச்சலோகமவ 

மகட்மடன். ''என் புது த ோரபல் நம்பர் உங்களுக்கு எப்படிக் 
கிரடத் து?'' 

 
''போர்த்தியோ? என் பவரர திரும்பத் திரும்ப நீ குரறவோகமவ எரட 

மபோடுகிறோய். மூன்று  ோ த்துக்கு ஒருமுரற நீ த ோரபல் நம்பரர 
 ோற்றுவது எனக்குத் த ரியும். நீ  ோற்றிய மவகத்திமலமய புது நம்பர் 
என் ரகக்கு வந்துவிடும். என் மசோர்ஸ்கள் அப்படி. அத ல்லோம் விடு... 
என்னோல் உனக்கு எவ்வேவு நல்ல வி யங்கள் பண்ண முடியும் 
த ரியு ோ?'' 

 
''உ ோரண ோக..?'' 
 
''உ ோரண ோக, சிறந்  நடிரகக்கோன மந னல் அவோர்டு உனக்மக 

இந்  வருடம் கிரடக்கிற  ோதிரி தசய்ய முடியும். எங்கப்போ உ.பி-க்கு 
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 ட்டும் ோன் மினிஸ்டர் என்று நிரனத்துவிடோம ! போர்டர்  ோண்டிப் மபோய் 
தடல்லியிலும் ஜோலம் தசய்வோர்.'' 

 
''நன்றி! ஆனோல், இப்மபோர க்கு எனக்கு விருது ம தலல்லோம் 

நோட்டம் இல்ரல.'' 
 
''அடுத்  ஜூன்  ோசம் துவங்குகிற  ோதிரி ஒரு புதுப்படத்துக்கு 

திட்டம் ரவத்திருக்கிமறன். ஹீமரோ யோர் என்று மகட்டோல் விசிலடிப்போய்... 
அக்ஷய்..! கோல்ஷீட்கூட தகோடுத்துவிட்டோர்! ஒரு  ோ ம்  ட்டும் கோல்ஷீட் 
தகோடு... உன் மபோர் ரன முடித்து அனுப்பி விடுகிமறன்.'' 

 
''உன் ஷுட்டிங் பற்றி எனக்குத் த ரியும். ம லும், ஜூன்  ோசம் 

எனக்கு மவறு படம் கமிட் ஆகிவிட்டது. அந்  ச யம் நோன் 
ஸ்விட்சர்லோந்தில் அவுட்மடோரில் இருப்மபன்!'' 

 
அடுத்  ோகத் துளிகூட கூசோ ல் விக்கிரோய் அர க் மகட்டோன். 
 
''மபோகிறது மபோ! ஒரு  ோசத ல்லோம் இல்லோவிட்டோல் என்ன... 

எனக்கோக ஒரு ரோத்திரி... ஒமர ஒரு ரோத்திரி! அது மபோதும்... ஒரு 
படத்தில் நடித்  ற்கோன எல்லோப் பலரனயும் தகோடுத்துவிடுகிமறன்!'' 

 
''ஒரு ரோத்திரியோ... எதுக்கு?'' 
 
''சும் ோ நடிக்கோம ! நீ தடல்லிக்கு வந்துவிடு... எந் க் கண் 

உறுத் லும் இல்லோ ல் திரும்பிப் மபோய்விடலோம். அல்லது, நோன் 
மும்ரபக்கு வந்துவிடவோ? எப்படி வசதி?'' 
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''மிஸ்டர் விக்கி ரோய்! இந்  தடலிமபோன் மபச்சு இம ோடு 
முடிவது ோன் நல்லது! திரும்ப என்மனோடு மபச முயற்சிக்க மவண்டோம்!'' 
 ளுக்தகன்று கட் தசய்ம ன். 

 
இந் த் .......ன் என்ன ோன் நிரனத்துக்தகோண்டு இருக்கிறோன் 

என்ரனப்பற்றி? 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
'என்ரனப் மபோல் ஒருத்தி..!' 
  
மும்ரபயில் எந்  மூரலயில் நின்று, '' ப்னம் சக்மஸனோ வீடு 

எது?'' என்று மகட்டோலும் சரி... போனி பூரி விற்பவன்கூட, 
''ஜூைு பீச்சில் இருக்கு!'' என்று தசோல்லி, எனது 
அபோர்ட்த ன்ட்டின் அரடயோேங் கரேயும் தசோல்வோன். 
போலிவுட்டின் போக்ஸ் ஆபீரஸ நிர்ணயம் பண்ணுகிற இன்னும் 

பல சினி ோப் புள்ளிகேது வீடுகூட இந்  ஏரியோவில் இருக்கிறது. 
  
இன்ரறக்கு எனது ஜூைு பீச் அபோர்ட்த ன்ட் தரண்டுபட்டுக் 

கிடக்கிறது. என் உ வியோேன் மபோலோ பண்ணுகிற அட்டகோசத்துக்கு 
அேமவயில்ரல! ஆறு ஆட்கரேக் கூட்டி வந்து போத்ரூம், 
தபட்ரூர தயல்லோம்  ரலகீழோக  ோற்றி அர க்கிறோன். மபோலோ கூட்டி 
வந்  ஆட்கள், தபட்ரூமில் இதுவரர இருந்  ஃபிமரோஸோபோத் 
சரவிேக்குகரே எடுத்துவிட்டு, பிர ோ  ோன ஸ்வமரோஸ்கி கிரிஸ்டல் 
விேக்குகரே  ோட்டுகிறோர்கள். 

 
திடீதரன்று சினி ோ நட்சத்திர ோகப் புகழ் அரடயும்மபோது கிரடக்கும் 

'போக்கியங்களில்' ஒன்று - வருடக்ககணக்கில் கண்கோணோ ல் த ோரலந்து 
மபோன அத்ர கரேயும் சித் ப்போக்கரேயும் சுலபத்தில் அரடய முடிவது! 
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அ ற்குமுன் போர்த்ம  இரோ  ஒன்றுவிட்ட சமகோ ர - சமகோ ரிகதேல்லோம் 
 ோ ோகத் ம டிவந்து ஒட்டிக்தகோள்கிற கூத்ர  என்ன தவன்பது! 
மபோலோவும் அப்படித் ோன் வந்து மசர்ந் ோன். 

 
திடீதரன்று ஒரு பிரகோச ோன கோரலப் தபோழுதில் என் எதிரில் வந்து 

நின்று, த யின்புரியிலிருக்கும் என் அத்ர  தஜயஸ்ரீயின்  கன் என்று 
அறிமுகப்படுத்திக் தகோண்டோன். அவன் மகட்டது - சினி ோவில் சின்ன ோக 
ஒரு மரோல். அவரன ஏற இறங்கப் போர்த்துவிட்டு அவன் எதிரிமலமய 
நோன் வோய்விட்டுச் சிரித்துவிட்மடன். ம ோயத் ம ோய எண்தணய் பூசிய 
 ரலயும், புரடத்துக்தகோண்டு முன்னோல் வந்  த ோப்ரபயும், 
கோட்டுத் ன ோன டிதரஸ்ஸு ோக நின்றோன் அவன். 

 
''என்னிடம் உ வியோேனோக இரு! வோய்ப்பு வரும்மபோது நடிக்கிற 

சோன்ஸ் பற்றி போர்க்கலோம்...'' என்று தசோல்லி, அவரன வீட்மடோடு 
ரவத்துக்தகோண்மடன். இம ோ, தரண்டு வருட ோகிவிட்டது. ஆட்மடோகிரோப் 
மகட்டு தநருக்கும் ரசிகர்கரே எனது விருப்பம் த ரிந்து விரட்டுவதில் 
ஆரம்பித்து, தஜோள்ளு மகஸோக தகோக்கி மபோடும்  யோரிப்போேர்கள் - 
நடிகர்களிடமிருந்து வரும் மபோன் அரழப்புகரே டீல தசய்வது வரர 
பிர ோ  ோக ச ோளிக்கிறோன்! 
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பண விவகோரங்களிலும் ரகநீேம் இல்லோ வன் என்ற நம்பிக்ரக 
அவன் மீது வந்திருக்கிறது. என் அக்கவுண்ட் எல்லோம்கூட அவன் ோன் 
போர்த்துக்தகோள்கிறோன். ஆனோல், கோல்ஷீட்ரட ரகயோளும் தபோறுப்ரப 
 ட்டும் அவனிடம் தகோடுக்க நம்பிக்ரக வரவில்ரல. தசோ ப்பிவிட்டோல் 
மபோச்சு... அ னோல், அர   ட்டும் ரோமகஷ்ஜி வசம் தகோடுத்திருக்கிமறன். 

 
என் விரதலல்லோம் வலியில் குரடகிறது. இன்ரறக்கு ஒமர நோளில் 

த ோள்ேோயிரம் ரசிகர்களுக்கு பதில் கடி த்தில் ரகªழுத்துப் 
மபோட்டிருக்கிமறன். இது நோன் தசய் ோக மவண்டிய சடங்கு. புகரழத் 
 க்க ரவப்ப ற்குக் தகோடுக்கிற பல விரலகளில் ஒன்று! 

 
மரோஸி என்தறோரு தசக்தரட்டரியும் இருக்கிறோள்.  ோ த்துக்கு சு ோர் 

இருப ோயிரம் வரர வருகிற ரசிகர் கடி ங்களிலிருந்து தகோஞ்சம் 
தகோஞ்ச ோகத் ம ர்ந்த டுத்து, மூன்று  ோசத்துக்தகோரு  டரவ என் 
ரகதயழுத்துக்கு ரவப்போள். அன்பு விசோரிப்புகரே ரசிகர்களுக்குத் 
த ரிவிப்பது, என் அடுத்  சினி ோ புரோதஜக்ட் பற்றி சில வரிகள், 
அவர்களின் குழந்ர களுக்கு அன்பு முத் ங்கள் என்று தபரும்போலும் 
ஸ்டோன்டர்டோன வி யங்கள் ோன் அதில் இருக்கும். பதில் மபோவது ஒரு 
தபண்ணுக்மகோ, குழந்ர களுக்மகோ என்றோல் படுஅடக்க ோன மபோஸில் 
எனது மபோட்மடோ ஒன்ரற அம ோடு இரணப்போள் மரோஸி. அதுமவ ஆண் 
ரசிகரோக இருந் ோல், கடி த்தில் அவர் வழிகிற மவகத்துக்குத்  குந்  
 ோதிரி கிேோ ரோன மபோட்மடோ ஒன்ரற ரவப்போள். 

 
ரகதயழுத்ர மய ரப்பர் ஸ்டோம்ப்  ோதிரி தசய்து கடி ங்களில் 

குத்திக் தகோள்ேலோம் என்று மரோஸி தசோன்னமபோது நோன் 
 றுத்துவிட்மடன். ''சினி ோவில் ோன் எல்லோம  மபோலி, நிழல்... ஒரு 
ரகதயழுத்துகூட ஒரிஜினலோகப் மபோட்டு அனுப்போவிட்டோல் எப்படி!'' 
என்று கூறிமனன். 
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எனது கடி த்ர ப் பிரிக்கும்மபோம  ரசிகர்களின் முகத்தில் ஏற்படுகிற 
தஜோலிப்ரப நோன் கற்பரன தசய்யும்மபோது, என் ரகவலி 
 ரறந்துமபோகும்! 

 
'அந் ரங்கம்' அ ோவது... 'பர்சனல்' என்மறோ 'ரகசியம்' என்மறோ 

மபோட்டு வருகிற கடி ங்கரே மரோஸி பிரிப்பதில்ரல; எனக்மக 
ரவத்துவிடுவோள். மநரம் கிரடக்கிறமபோது படுக்ரகயில் சோய்ந்துதகோண்டு 
படிப்மபன். தசோந்  வோழ்க்ரகயில் எடுக்க மவண்டிய முக்கிய முடிவுகள் 
குறித்து சிலர் மயோசரன மகட்டிருப்போர்கள்... சிலர் மநரில் மபச ஆர்வம் 
கோட்டியிருப்போர்கள்... இன்னும் சிலர் என்ரன சமகோ ரியோக -  கேோக 
வர்ணித்து பண உ வி மகட்டிருப்போர்கள். 

 
சின்னப் தபண்களிடமிருந்து வருகிற கடி ங்களில் அமநக ோக 

 னரச போதிக்கிற  ோதிரி வி யங்கமே இருக்கும். பதின்மூன்று 
வயதுகூட நிரம்போ  தபண்கள் வீட்ரடவிட்டு ஓடி வந்து, மும்ரபயின் 
சினி ோ தவளிச்சத்தில் குளிக்கிற தவறியில் இருப்பர யும்... பல 
கடி ங்கள் கோட்டும். ஒரு நடிரக ஆவது, எத் ரன நிரலகரேத்  ோண்டி 
வந் ோல்  ட்டும  நடக்கிற வி யம் என்பது, அவர்களுக்குத் 
த ரிந்திருக்க நியோயமில்ரல. 

 
'வோம் ோ! சினி ோ சோன்ஸ் பிடிக்க ஒரு மபோட்மடோ தச ன் 

மபோட்டுடலோம்' என்று வரல விரிக்கும் ' ோ ோ' மபோட்மடோ 
கரலஞர்களிடம ோ, ஒரு சினி ோ ஏதஜன்ட்டிடம ோ சிக்கி... பின்னர் ஒரு 
 சோஜ் போர்லருக்மகோ அல்லது ஒரு விபசோர விடுதிக்மகோ மபோய்  ங்கேது 
வோழ்க்ரகரய முடித்துக்தகோண்ட பல தபண்கரே எனக்குத் த ரியும். 
அதுகூட, அப்படி வழி வறிப் மபோய்  ோட்டிக்தகோண்ட தபண்கள் எழுதிய 
கடி ங்கரே ரவத்துத் ோன். 
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சினி ோ உலகில் பலவி  சித்ரவர கரேயும்  ோங்க முடிந் வர்கமே 
பிரழக்க முடியும். இது ோன் திக்குத் த ரியோ  இந் க் கோட்டின் 
எழு ப்படோ  சட்டம்! இதுமபோன்ற தபண்களுக்கு ஆறு ல் அல்லது 
அட்ரவஸ் தசோல்லி பதில் மபோடுவது இல்ரல. மலசோக நரனயும் 
கண்கரே யோரும் போர்க்கோ ல் ஒற்றித் துரடத்துக் தகோண்டு, அடுத்  
கடி த்துக்குப் மபோய் விடுமவன். 

 
ரடரக்டர் மஜ.சோட்டர்ஜிரய போலிவுட்டின் 'ஸ்டீவன் ஸ்பீல்தபர்க்' 

என்கிறோர்கள்! த கோ பட்தஜட், த கோ ஹிட் என்பம ோடு, 
அவோர்டுகரேயும் வோங்கிக் குவிக்கின்றன அவரது படங்கள். 

 
ஆர்.மக. ஸ்டுடிமயோவில் என்ரன சந்தித் ோர் மஜ.சோட்டர்ஜி... 

அவரது அடுத்  படத்துக்கு நோன் ோன் ஹீமரோயின் என்றோர். 
சந்ம ோ த்தில் ஜன்னி கண்டு மபோகிற  ோதிரி ஆகிவிட்டது.  

 
''கர  எர ப் பற்றி சோர்?'' -  யங்கியபடி 

மகட்மடன். 
 
''ஒரு ரபயன், தபோண்ணுக்கு இரடமய 

நடக்கிற கர !'' என்றோர். 
 
''எப்படிப்பட்ட தபோண்ணு அவள்?'' 

 
''கவிஞர்கள்  ங்கள் கனவில்  ட்டும  கோணக்கூடிய அேவுக்கு 

அழகோனவள். மிக முக்கிய ோன மகோடீஸ்வர குடும்பத்ர ச் மசர்ந் வள்...'' 
- கண்களில் அந் க் கோவியத்ர த் ம க்கிக்தகோண்டு, கோற்றில் பியோமனோ 
வோசிக்கும் விரல்களுடன் ரடரக்டர் சோட்டர்ஜி விவரித் ோர். 
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''அவள் மபரர சோந்தினி என்று ரவத்துக்தகோள்மவோம். சோந்தினியின் 
தபற்மறோர் அவளுக்கு ஒரு மகோடீஸ்வரப் ரபயரனப் போர்த்து 
ரவக்கிறோர்கள். ஆனோல், அவமேோ எங்கும  நிரலயோக இல்லோ ல், 
 னம் மபோன மபோக்கில் ஓடுகிற மவடிக்ரகயோன ஒரு ரபயன் ம ல்  னசு 
ரவக்கிறோள்! இப்மபோர க்கு அவன் தபயரர 'மக' என்று ரவத்துக் 
தகோள்.'' 

 
''அவள் குடும்பத்திலிருந்து 'மக'வுக்கு தகடு ல் எதுவும் மநருகிற ோ, 

சோர்?'' 
 
''இந் க் கர யின் உயிமரோட்டம் அந்  திரசயில் பயணிக்க 

வில்ரல. ஊர் - உலகத்தின் போர்ரவயிதலல்லோம் படோ ல் சோந்தினி அவன் 
கோலடியிமலமய விழுந்து கிடக்கிறோள். கரடசியில் ோன் த ரிகிறது... அந்  
'மக' மிக ர்  ோன பல சக்திகரேக் தகோண்டவன். 
அ ோனுஷ்ய ோனவன்... சரியோகச் தசோல்வ ோனோல் அவன் இருட்டின் 
ரோஜோ!'' 

 
''வோவ்! புரிகிறது சோர்... அவன் கிட்டத் ட்ட டிரோகுலோ ரடப்போன 

கோதரக்டர்?'' 
 
''அம  ோன்... கர யின் முடிவு இதுவரரயில் வந்  எந் தவோரு 

ஃபோர்முலோவிலும் அடங்கோ து. அப்படியரு வரலப்பின்னலோக 
மயோசித்திருக்கிமறன்...'' என்றபடி என்ரன போர்ரவயோல் ஊடுருவிய 
சோட்டர்ஜி, ''நீ என்ன நிரனக்கிறோய்?'' என்றோர். 

 
நோன் மூச்ரச ஆழ ோக இழுத்து விட்மடன். ''தசோல்வ ற்கு என்ன 

இருக்கு சோர்... இந்தியத் திரரயுலகம் இதுவரர கோணோ  ஒரு 
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சப்தஜக்டோக, மஜ.சோட்டர்ஜியின்  ோஸ்டர் பீஸோக இது இருக்கப் 
மபோகிறது!'' 

 
''அப்மபோ நீ ோமன சோந்தினி?'' 
 
''மகள்விமய கிரடயோது சோர். நோமன ோன்! ஷூட்டிங் எப்மபோது 

இருக்கும்?'' 
 
''அதுவோ...''  ோடிரய வருடியபடி சிரித் ோர் சோட்டர்ஜி. ''மிஸ்டர் 

'மக'ரவ நோன் கண்டுபிடித் தும்!'' 
 
''சோர்...?'' 
 
''ஆ ோம்... எத் ரன நோரேக்குத் ோன் இந்  சோக்மலட் மூஞ்சி 

ஹீமரோக்கரேயும், சிக்ஸ் மபக் அலட்டல்கரேயும  ஜனங்கள் போர்ப்பது. 
' ோஸ் ஹீமரோ'  யக்கத்திலிருந்து தவளிமய வர  க்கமே மநரம் 
போர்த்திருக்கிறோர்கள். அவர்களுக்கு முற்றிலும் புதுசோக ஒரு முகம் 
ம ரவப்படுகிறது. ஹீமரோவும் வில்லனும் கலந்  ஒரு முகம்... படுமுரடு... 
அம ச யம்  யக்கும் ஆண்ர ! உன் இ யத்ர க் குளிர ரவத்து, உன் 
ரத் த்ர  சூடோக்கக்கூடிய ஓர் இரேஞன் இப்மபோது எனக்குத் 
ம ரவப்படுகிறோன். அதுவரர நீ கோத்திருக்க மவண்டும்  ப்னம்!'' 

 
மஜ.சோட்டர்ஜி தசோல்லிவிட்டோல் அப்புறத ன்ன... கோத்திருக்கத் ோன் 

மவண்டும்! 
 
' ப்னம் அக்கோவின்  னிப் போர்ரவக்கு' என்று உரற மீது 

மபோட்டிருந்  கடி த்ர ப் பிரித்ம ன். 
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' ரியோர க்குரிய  ப்னம் அக்கோவுக்கு, 
 
உங்க கோரலத்த ோட்டு கும்பிட்டுக்கமறன். ஆண்டவன் கிருரபயோல் 

நீங்க நல்லோ இருப்பீங்கனு நம்புமறன். 
 
என் மபர் ரோம் துலோரி... பத்த ோன்பது வயசோகுது. கவுரோய் என்கிற 

என்மனோட கிரோ த்துலமய ஆறோங்கிேோஸ் வரரக்கும் படிச்சு போஸ் 
தசஞ்ச ஒமர தபோண்ணு நோன் ோன். எங்க கிரோ த்துக்கு வந்  தவள்ேம் 
வீடு வோசரலதயல்லோம் துரடச்சுப் மபோட்டுட்டுப் மபோயிடுச்சு. நோங்க 
வேர்த்  ஆடு,  ோதடல்லோம் அடிச்சுக்கிட்டுப் மபோயிடுச்சு. அப்போ - 
அம் ோவும் மநோய் கண்டு,  னசு ஒடிஞ்சு, தசத்துப் மபோய்ட்டோங்க. 

 
தகோஞ்ச நோள் சர்க்கோர் விடுதியில் இருந்ம ன். இப்ப என் சின்ன 

வயசு ஃப்தரண்டு நீலம் இருக்கோமே... அவ கல்யோணம் கட்டிட்டு வோழ 
வந்  இடத்துல, அவமேோட போட்னோவில்  ங்கியிருக்மகன். இங்மக 
எத் ரன நோள்  ங்க விடுவோங்கனு த ரியரல. எப்படியிருந் ோலும் நோன் 
ஒரு முழு அநோர . 

 
 ப்னம் அக்கோ... எங்க கிரோ த்துல சினி ோ திமயட்டர் கிரடயோது. 

பக்கத்து ஊருல மபோய் போர்க்கவும் எங்க அப்போ - அம் ோ அனுப்பி 
தவச்சதில்மல. ஆனோ, போட்னோவுல நிரறய திமயட்டர் இருக்குது. இங்மக 
என் ஃப்தரண்டு நீலம் நிரறய படம் போர்த்திருக்கோ... அவளுக்கு 
நீங்கன்னோ உயிரு. எப்பவும் உங்கரேப் பத்திமய ோன் மபச்சு. 
இப்பக்கூட அவள் ோன், 'கட்டோயம் உன் மபோட்மடோரவப் போர்த் ோ 
 ப்னம் அக்கோ மநரில் கூப்பிடுவோங்க'னு தசோல்லித் ோன், என்ரன ஒரு 
மபோட்மடோ புடிச்சு, இப்படி ஒரு தலட்டர் எழுதி உங்களுக்கு அனுப்பச் 
தசோன்னோள். 
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அக்கோ... எங்க சோதி வழக்கப்படி நோன் தரோம்ப சுத் பத்  ோ, சூப்பரோ 
சர ப்மபன். நோன்  யோரிக்கிற குலோப் ஜோமூரன ஒரு டரவ நீங்க 
ருசிச்சீங்கன்னோ, அப்புறம் என்ரன மவரலரய விட்டு அனுப்பமவ 
 ோட்டீங்க. தரண்மட நோள்ல முழுசோ ஒரு ஸ்தவட்டர் பின்னிடுமவன். 

 
நீலம் தசோல்றர தயல்லோம் போர்த் ோ, எல்லோ சினி ோவு லயும் நீங்க 

தரோம்ப இரக்க ோன  னமசோட வருவீங்கேோம். யோருக்கும் ஒரு கஷ்டம்னோ 
 ோங்க  ோட்டீங்கேோம். என்ரனயும் ஒரு  ங்கச்சியோ ஏத்துக்கிட்டு, 
மும்ரபயில் இருக்குற உங்க வீட்டுல ஒரு மூரலயில் இடம் தகோடுங்க, 
அக்கோ. எனக்குத் ம ரவதயல்லோம் மீந்துமபோன தரண்டு மவரே 
சோப்போடு ோன்! 

 
 றுபடியும் உங்க கோரலத் த ோட்டு ஆசி வோங்குமறன். உங்க 

பதிலுக்கோகக் கோத்திருக்கும்  ங்கச்சி, ரோம் துலோரி.'- வழக்க ோக வரும் 
கடி ங்களில் ஒன்று; ஸ்தப லோக எதுவுமில்ரல. இருந் ோலும், ரோம் 
துலோரியின் கடி ம் எங்மகமயோ என்ரனத் த ோட்டது. 'அக்கோ' என்று 
அவள் அரழத் தில் போசோங்குத் னம் எதுவும  இல்ரல என்று 
ம ோன்றியது. உத் ரப் பிரம சத்தில், அஸம்கர் என்கிற கிரோ த்தில் என் 
தபற்மறோருடன் வசிக்கும் என் தசோந்   ங்ரக ஸப்னோவின் ஞோபகம் 
வந் து. என் கண்கள் ஈர ோயின. 

 
என் தபற்மறோரும்  ங்ரகயும் இப்மபோது எப்படி 

இருக்கிறோர்கமேோ..! கடந்  மூன்று வருடங்கேோக அவர்கமேோடு எனக்கு 
எந் த் த ோடர்பும் இல்ரல. என் தபற்மறோர்,  ங்கள் வோழ்க்ரகயிலிருந்து 
என்ரன சுத்  ோக அழித்துவிட்டோர்கள் என்மற தசோல்லலோம். ஆனோல், 
நோன் ோன் என் நிரனப்பிலிருந்து அவர்கரே நீக்க முடியோ ல் 
 விக்கிமறன். 
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ரோம் துலோரியின் கடி த்ர  எடுத்து உரறக்குள் மபோடப் 
மபோனமபோது, அ னுள் இருந்  மபோட்மடோ உரசியது. 

 
ஆறுக்கு நோலு பிரின்ட்டில் இரண்டு மபோட்மடோக்கள். மு ல் 

மபோட்மடோரவ எடுத்துப் போர்த்தும , மசோபோவிலிருந்து நோன் கிட்டத் ட்ட 
குதித்துவிட்மடன். அந்  மபோட்மடோவில் க்மேோஸ்-அப் முக ோக, துளிகூட 
ம க்_அப் இல்லோ ல் என்ரன மநோக்கிப் போர்த் து - நோமன ோன்! அம  
தபரிய கறுப்பு விழிகள், சிமிழோன மூக்கு, நீண்டு சிவந்  உ டுகள், 
குழிவோன முகவோய்க்கட்ரட..! 

 
அடுத்  மபோட்மடோரவ அவசர ோக எடுத்துப் போர்த்ம ன்.  ட்ட ோன 

ஒரு பச்ரச  ோவணியில், ஒரு  ரத்ர ப் பிடித்துக் தகோண்டு ரோம் 
துலோரி... இல்ரல, நோன்! முகம்  ட்டுமில்ரல... உடல்வோகு, 
உயரத ல்லோம்கூட என்ரன அச்சோக வோர்த்த டுத்   ோதிரிமய இருந் ோள் 
போவத்துக்குரிய அந் ப் தபண். சரியோன பரோ ரிப்பு இல்லோ  அவேது 
தசம்பட்ரடயோன கூந் ல், அடர்ந்து நீண்டு... அரல அரலயோகப் 
புரண்டது. அது ோன் வித்தியோசம்! 

 
மிகச் சீக்கிரம  வோழ்க்ரகயின் மிக மிக ஆபத் ோன மசோ ரனரய 

சந்தித்து, நோன் அவேோக மவ ம் மபோடவும் மநரிடும் என்று அந்  
நிமி ம் எனக்கு எப்படித் த ரியும்? 
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ம ோட்டிவ் 6 

   

  
தகோஞ்ச தூரத்தில் ோன் கடல் இருந் து. அவ்வப்மபோது படகுகள் 
வந்து நிற்ப ற்கு வசதியோக  ரத் ோமலமய ஒரு 'தஜட்டி' 
கட்டப்பட்டு இருந் து. விடோப்பிடியோக அரலகள் ம ோதியதில் 
இற்றுப்மபோன அந்  தஜட்டி அப்படியும் இப்படியு ோக 

ஆடிக்தகோண்டு இருந் து. 
 

அது அக்மடோபர்  ோ ம்... ஆனோலும் சூரியன் சுள்தேன்று 
இருந் ோன்.  ங்க நிறக் கடல்  ணல் பக்கம் போர்ரவரயத் திருப்பினோல், 
கண்கள் கூசியது. தகோழுந்துவிட்டு எரிந்துதகோண்டு இருந்  ஒரு சிர  
மீது மவ ரனயோகக் கரடசிப்போர்ரவ வீசிவிட்டு ஆதிவோசிகள் அத் ரன 
மபரும் கரலந்து மபோனோர்கள். த மலம், தபம்போ இருவர்  ட்டும், 
தநருப்பின் நோக்குகள் அந்  உடம்ரப விழுங்கும் கோட்சிரய தவறித்துப் 
போர்த்துக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

 
''இந்  நோலு  ோசத்துல இது மூணோவது சோவு!'' என்று தபரியவர் 

த மலம் முணுமுணுத் ோர். ''ஈகோங்கிற தகட்ட ஆவிகளின் ஆதிக்கம் 
தகோஞ்சம் தகோஞ்ச ோ அதிகரிச்சுக்கிட்மட மபோகும் இனிம !'' என்று 
தசோல்லும்மபோது த மலமின் கிழட்டு உடம்பு மலசோக நடுங்கியது. 
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தபம்போ அர த்  ரலயோட்டி ஆம ோதித் ோர். ''ஆத் ோ சோந்தி 
அரடயோ  தவறிமயோடு அரலயும் ஆவிகளின் எண்ணிக்ரக தபருகினோ, 
நம் குலத்துக்குக் தகடு ல் அதிகரிக்கும . இப்படிமய மபோனோ, கடல் பசு, 
விமச  ஆர  இனங்கள் நம் கண்ணுக்கு முன்னோலமய தகோஞ்சங் 
தகோஞ்ச ோ அழியுறதுமபோல, நம்  ஓங்மக இனமும் இல்லோ மல 
மபோயிடும்!'' 

 
அந்  கடல் பிரோணிகேோவது அடி ஆழத்தில் இன்னும் சில 

ஆயிரங்கேோவது மிச்சம் மீதி இருக்கின்றன. அவ்வப்மபோது 
 ட்டுப்படுகின்றன. ஆனோல், கடும் மநோய்கண்டு இன்ரறக்கு 
இறந்துமபோன ஆரேக் கழித்துவிட்டோல், இந்  ஓங்மக ஆதிவோசி 
 னி ர்களில் இன்னும் மிஞ்சி இருப்பது 96 மபர் ோன்! 

 
''இப்பதவல்லோம் நம்  இனத்து இரேஞர்கள் தசய்ற போவ 

கோரியங்கரேக் கண்டு தகட்ட ஆவிகள் கடும் மகோபம்தகோண்டு இருக்கு 
 ரலவமர! தவல்ஃமபர் ஆபீஸர்கள்ங்கிற தபயரில், சமீப ோ நம்  தீவில் 
முகோம் அடிச்சு இருக்கும் தவளி உலக  னி ர்களின் பின்னோல் நம்  
இரேஞர்கள் புத்திதகட்டு சுத்துறோங்க. சர்க்கோர் சோர்போ வந்து இருக்கும் 
இந்  ஆபீஸர்களுக்கு ம ன் எடுத்துக் தகோடுத்துட்டு, பதிலுக்கு 
அவங்ககிட்மட சிகதரட் வோங்கி ஊதுறோங்க நம்  இேவட்டங்கள். என் 
 கன் எமகடி இருக்கிறோமன... பீர் குடிக்கிறது, தவளிநோட்டுக் குளிர் 
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போனங்களுக்கோக அரிய மூலிரககரேப் பிடுங்கி விற்கிறதுன்னு 
அவனும்கூட நம்  இனத்துக்மக ஒரு அவ ோனச் சின்னம் ோன்!'' - 
தசோல்லிக்தகோண்மட  ரல கவிழ்ந் ோர் தபம்போ. 

 
''எனக்தகன்னமவோ குலம வர யிடம் மகள்வி மகட்க மவண்டிய 

மநரம் வந்துவிட்ட ோமவ ம ோணுது.  ரண துக்கம் இன்னிக்கு ஒருநோள் 
முழுக்க இருக்கும். அ னோல், நம் கூட்டத்து முக்கியஸ் ர்கரே 
நோரேக்குக் கோரல கோட்டின் உள் பகுதியில் நம்  ந்திர குரு மநோகோய் 
வசிக்கும் குடிரசக்கு வரச் தசோல்லிடு. ஞோபகம் இருக்கட்டும்... தரோம்ப 
ரகசிய ோமவ இந்   கவல் அவங்களுக்குப் மபோகணும். தவல்ஃமபர் 
அதிகோரிகள் யோருக்கும் நம்  ரகசிய கூட்டம் பற்றி த ரியக் கூடோது. 
அதிலும்... அவன் தபயர் என்ன? ஆங்... அம ோக்! அவன் கோதுக்கு 
வி யம் மபோகமவ கூடோது. எனக்தகன்னமவோ அவனுரடய அத் ரன 
நடவடிக்ரகயும  சந்ம க ோத் ோன் இருக்கு!'' 

 
''சரியோச் தசோன்னீங்க  ரலவோ! அந்  அம ோக் நம்  ஆதிவோசி 

இனத்துக்கோரர்கள் மீது கோட்டுற அேவுகடந்  அக்கரறரயப் போர்த் ோ, 
எனக்கும் சந்ம கம் ோன். அந்  'முந்திரிக்தகோட்ரட' அவனோமவ வந்து 
நம் எல்லோ வி யங்களிலும் மூக்ரக நுரழக்கிறோன்!'' 

 
''போம்ரபவிட ம ோச ோனவன் அவன். தரோம்ப தரோம்ப எச்சரிக்ரக 

ம ரவ அவனிடம்!'' என்று ஆதிவோசி இனத்  ரலவர் த மலம் 
கண்கரேச் சுருக்கியபடி தசோல்ல... தபம்போ உடம்ரப  டக்கி 
வணங்கிவிட்டு, கடரல ஒட்டிய அந்  கோட்டுக்குள் மவக ோக நடந்து 
 ரறந் ோர். 

 
இந்திய வரரபடத்தில்  ட்டுப்படுகிற தீவுக் கூட்டங்களில் இந் த் 

தீவும் ஒரு சிறு புள்ளி. பயமும் பரவசமும் ஒருமசர ஊட்டுகிற 
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அடர்கோடுகள் நிரறந் து. உலகம் இதுவரரக்கும் போர்த்து அறியோ  பல 
விமநோ  உயிரினங்களும்,  ோவர வரககளும், அதிரரவக்கிற 
உயரம்தகோண்ட கோட்டு  ரங்களு ோக... பல வண்ணங் கேோல் இயற்ரக 
வரரந்  முரட்டு ஓவியம் இந் த் தீவு. 

 
மவற்று முகம் போர்த்து அறியோ  ஓங்மக இன ஆதிவோசிகள் 

 ங்களுக்தகன்று ஒரு பிரத்மயக த ோழியில் மபசிக்தகோண்டு,  ற்றபடி 
 ோங்களும் கோட்டு விலங்குகேோகமவ எந்  கல்மி மும் இல்லோ ல் 
இயற்ரக விட்ட வழியில் வோழ்ந்  கோலங்கள் உண்டு. இப்மபோம ோ, 
இயற்ரகரய எங்கு எல்லோம் சுரண்டிக் கோசோக்கலோம் என்று பன்னோட்டு 
நிறுவனங்கள் பரபரக்கிற கோல ோகி விட்டது. திடுதிடுதவன தவளி உலகத்து 
 னி ர்கள் இந் த் தீவுக்கு வந்து இறங்குகிறோர்கள். வோனுயர்ந்  
 ரங்கரே தவட்டிச் சோய்ப்பதும், அரக்கத் ன ோக உறுமும் டிரக்குகளில் 
ரவத்து எடுத்துச் தசல்வது ோக... எந்மநரமும் கூச்சலும் புரகயும் ோன். 
கோட்டுப் பகுதியும் த துவோக சுருங்கிக்தகோண்மட வருகிறது. இந்  
ஆதிவோசிகளின் வோழ்க்ரகயிலும் கசப்போன  ோற்றங்கள்  விர்க்க 
முடியோ ல் மபோய்... இவர்களின் இனமும் கோடு மபோலமவ 
சுருங்கிக்தகோண்டு இருக்கிறது! ஏன் நடக்கிறது... என்ன நடக்கிறது... ஏன் 
 ங்கள் இனத்தில் அடுத் டுத்து பல துர் ரணங்கள் நிகழ்கின்றன என்பது 
இப்மபோது இவர்களின் பிர ோனக் கவரல! 

 
'மநோகோய்' என்ற மபரரச் தசோன்னோமல, அத் ரன ஆதிவோசிகளும் 

கண்ணில் பீதி தகோப்பளிக்க  ரரமயோடு  ரரயோக வணங்கி 
நிமிர்வோர்கள். அடிக்கப் மபோகிற புயரல முன்கூட்டிமய கணித்துச் 
தசோல்லவும், அந் ப் புயலோல்  ங்கள் இனத்துக்கு ஆபத்து வரோ ல் 
 டுக்கவும்கூட சக்தி பரடத் வர் மநோகோய். கோய்ந்துமபோன கோட்டுச் 
சருகுகரேக் குவித்துரவத்து, அ ன் ம ல் ஒரு தபரிய போரறரய 
எடுத்து மநோகோய் ரவத்துவிட்டோல்... சீறுகிற புயலும்  ோனோக 
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அடங்கிப்மபோகும். வலியில் துடிக்கிற  னி னின் முகக்குறிரய ரவத்ம  
அவனுக்கு என்ன வியோதி என்று தசோல்லி, அ ற்கு பரிகோரமும் 
தசோல்லிவிடுவோர். கர்ப்ப ோக இருக்கும் தபண்ணின் அடிவயிற்ரற 
ஆள்கோட்டி விரலோல்  ட்டிப் போர்த்து விட்டு, பிறக்கப்மபோவது ஆணோ 
தபண்ணோ என்று துல்லிய ோகக் கணிப்போர். 

 
தகட்ட ஆவிகரேக் கிட்மட தநருங்கோ ல்  டுப்பது... நல்ல 

ஆவிகரே வசப்படுத்தி அவற்றின் மூலம் கோரியங்கள் சோதிப்பதும் இந்  
 ந்திர குருவுக்குத்  ண்ணி பட்ட போடு! தசத் வரன  றுபடி எழுப்புவது 
நீங்கலோக,  ற்றத ல்லோம் இவருரடய  ந்திரத் ோல் சோதிக்க முடியும் 
என்று ஓங்மக இனத்துப் தபரியவர்கள் உறுதியோக நம்பினோர்கள். 

 
 ங்கள் இனத்தின் எண்ணிக்ரக 97-ல் இருந்து 96-ஆக 

சுருங்கிவிட்ட நிரலயில், கரடசியோக இறந்துமபோனவரின்  ரணத்துக்கோன 
கோரணமும் புரியோ ல், அம ோ ஆதிவோசி களின்  ரலவர் த மலம் 
மவகமவக ோக மநோகோய் வீடு மநோக்கி வந்துவிட்டோர். அவருடன் வருவது 
- மநற்று பீதிமயோடு மபசிக்தகோண்டு இருந்  தபம்போ. 

 
இன்ரறக்குப் போர்த்து மநோகோய்க்கு மூடு சரி இல்ரல! ஒரு ஆள் 

 ட்டும்  ரரமயோடு  ரரயோக ஊர்ந்து உள்மே நுரழகிற அேவுக்கு 
வோயில்ரவத்  குடிரச. தபம்போவும் த மலமும் உள்மநோக்கி 
பயபக்திமயோடு குரல் தகோடுத்  உடமன, பதிலோக ஒரு பகீர் கர்ஜரன 
கிேம்பி வந் து - ''மடய், யோரடோ அவன்? மநற்று இரவு மநோகோய் ஒரு 
துர் தசோப்பனம் கண்டு இருக்கிறோன். த ன்படுகிற எந்  அறிகுறியும  
நல்ல ோக இல்ரல. இன்ரறக்கு மநோகோய் யோரரயும் போர்ப்ப ோக 
இல்ரல.  ரியோர யோக வந்  வழிமய திரும்பிப் மபோய்விடுங்கள்!'' 
- மிரட்டியது மநோகோயின் குரமல ோன். 
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த மலம் முகத்தில் எக்ஸ்ட் ரோவோக 700 சுருக்கங்கள் தநளிந் ன. 
மபஜோரோகிப் மபோய் தபம்போரவப் போர்த் ோர். பிறகு, துணிச்சரலத் 
திரட்டிக்தகோண்டு குரல் தகோடுத்  ோர் -''ம வர களுக்கு வணக்கம்.  ந்திர 
குருவுக்கு வணக்கம். மநோகோய் மிக விரும்பும் கடல் ஆர ரயப் பிடித்து, 
பக்குவ ோக சர த்து எடுத்து வந்து இருக்கிமறோம். அர  
ஏற்றுக்தகோண்டு எங்கரே தகௌரவப்படுத்  மவண்டும்!'' என்றவர், 
தபம்போவின் ரகயில் இருந்து கலயத்ர  வோங்கித் திறந்து, குடிலின் 
நுரழவோயில் பகுதிக்குள் நீட்டினோர். ஆர க் கறியின்  ணம் 
குடிரசக்குள் அரலயோகப் புகுந் து. 

 
மநோகோயின் ஒமர பலவீனம் - ஆர க் கறி! 
 
சின்ன அர திக்குப் பிறகு நுரழவோயிலுக்கு தவளிமய ஒரு ரக 

நீண்டது. கலயத்ர  வோங்கிக்தகோண்டு  றுபடி  ரறந் து. கோட்டுப் 
பட்சிகளின் கூவலும், தூரத்தில் ஓடும் டிரக்குகளின் ஓரசயு ோக சிறிது 
மநரம் கழிந் து. ''சரி, வோருங்கள் உள்மே!'' என்றது மநோகோயின் 
அதிகோரக் குரல். த மலமும் தபம்போவும்  வழ்ந்து மபோனோர்கள். 

 
கண்கரேப் பழக்கப்படுத்திக் தகோண்டு போர்த் ோல், தவளித் 

ம ோற்றத்துக்கு  ோறோக குடிரசக்குள் நிரறயமவ இடம் 
இருந் து. நட்ட நடுமவ ஒரு ம ரட. ம ற்கூரரயில் 
பலவி  ோன பிரோணிகளின் எலும்புகளும், சில  னி  
 ண்ரட ஓடுகளும் கட்டி ஊசலோடிக்தகோண்டு இருந் ன. 

போம்பு உள்ளிட்ட பிரோணிகளின் ம ோல்களும், பற்களும் சுவற்றில்  ோட்டி 
இருந் ன. எண்ணி முடிக்க முடியோ  அேவுக்கு சின்னதும் தபரிது ோக 
 ண் குடுரவகள். அவற்றுக்குள் மநோகோய் பயன்படுத்துகிற விமநோ  
 ருந்துகள் இருக்கும். 
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 ந்திர குரு உட்கோர்ந்து இருந் து புலித் ம ோலின் மீது! தீரோ  
வி க் கோய்ச்சல் ஒன்ரறத் தீர்த்துக்தகோள்ே தபல்ஜியத்து  கோரோஜோமவ 
இந்  தீவுக் கோட்டுக்குள் வந்து மநோகோயிடம் அற்பு   ருத்துவம் 
தபற்ற ோகவும், அ ற்குப் பரிசோகக் தகோடுத் து ோன் அந் ப் புலித் ம ோல் 
என்றும் ஆதிவோசிகள் மபசிக்தகோள்வோர்கள். 

 
குடிரசயின் ஒரு மூரலயில் கணகணதவன்று கலயத்தில் 

எரிந்துதகோண்டு இருந்  தநருப்ரப  ன் குழி விழுந்  கண்கேோல் 
தவகுமநரம் உற்றுப் போர்த்துக் தகோண்டு இருந் ோர் மநோகோய். ''எ ற்கோக 
இப்மபோது என்ரனத் த ோந் ரவு தசய்ய வந்தீர்கள்?'' என்று 
சிடுசிடுப்போகக் மகட்டோர். இத் ரனக்கும் ஆர க் கறி ' ரறந்து' கலயம் 
கோலியோகி இருந் து! 

 
''குல குருமவ... மு லில் சுரவயோன கடல் பசுக்கள் அழிவு கண்டன. 

அடுத்து, நோம் விரும்பிச் சோப்பிடுகிற அபூர்வ ரக ஆர கள் அழிந்து 
ஒழிய ஆரம்பித் ன. கோட்டுப் பன்றிகரேக்கூட அதிகம் போர்க்க முடிய 
வில்ரல. இப்மபோம ோ நம் அபூர்வ ஓங்மக குலத்து  னி ர்கள் ஈக்கள் 
மபோல தசத்து விழுந்துதகோண்டு இருக்கிறோர்கள். மநற்ரறக்கு ஒரு 
இேவயதுக்கோரனின் உடரல எரித்து முடித்  ரகமயோடு ோன் இங்மக 
வந்து இருக்கிமறோம். எந்  ஆவியின் சக்தி நம்ம ோடு இப்படி 
விரேயோடுகிறது, குருமவ! அ ற்கு நம்மீது என்ன மகோபம்?'' 

 
தநருப்ரப உமிழ்கிற  ோதிரி முரறத் ோர் மநோகோய். 
 
''கோரணம் த ரியோ   ோதிரி நடிக்கிறீர்கமேோ..? அடுத்  டுத்து 

தகடு ல்கள் த ோடர்வ ற்குக் கோரணம் உங்களிடம் இருந்  'இன்தகடோயி' 
த ோரலந்துமபோனது ோல் ோன்! கடவுளுக்குச் ச  ோன நம் ஓங்மக குலத்து 
மூ ோர யோன 'மடோமிதி' தகோடுத்துச் தசன்ற பரிசு அந்  கடல் கல்! 
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உலகின் மு ல்  னி ன் 'டவோம ோடோ'  ன் ரகயோல் வரரந்  
மகோடுகரேக்தகோண்ட ோயிற்மற அந்  'இன்தகடோயி'! அந் ப் புனி க் 
கல் இருந் வரரயில் நம் குலத்துக்கு எந் க் மகடும் வந் து இல்ரல. 
சுனோமியோல்கூட நம்ர  அரசத்துப் போர்க்க முடியவில் ரலமய. 
முட்டோள் ன ோன கவனக்குரறவோல் அந் க் கல்ரலத் திருட்டுக் 
தகோடுத்துவிட்டு, இப்மபோது என்னிடம் கோரணம் மகட்டு நிற்கிறீர்கமே... 
உங்களுக்கு தவட்க ோக இல்ரலயோ?'' - கண்ணுக்குள் இருந்து 
தநருப்புத் துண்டு வந்து விழும்மபோல் இருந் து. 

 
''தீவின் வோல்முரன  ோதிரி இருக்கிற கரடக்மகோடியில், நம் 

குலத்ர ச் மசர்ந் வர்கள்  விர மவறு யோரும  மபோய்ச் மசர முடியோ  
கறுப்புக் குரகக்கு உள்மே, மிக  ரறவோகத் ோன் 'இன்தகடோயி'ரய 
போதுகோத்துரவத்து இருந்ம ோம். அந்  இடத்துக்குப் மபோய் திருடுகிற 
துணிச்சல் தகோண்டவன் யோர் என்று புரியவில்ரலமய குருமவ!'' - 
தசோல்லும்மபோம , த மலமின் குரலில் அழுரக வடிந் து. 

 
தபரி ோக ஒரு ஏப்பம் தவளிப்பட்டது மநோகோயின் தபோக்ரக வோயில் 

இருந்து. புலித் ம ோலில் இருந்து மவக ோக குதித்து எழுந் வர், ஒரு 
மூரலயில் குவித்துரவத்து இருந்  எலும்பு  ற்றும் மிருகத் ம ோல் 
குவியலில் இருந்து துழோவி ஒரு தபரிய சிப்பிரய எடுத்து வந் ோர். 

 
''போர்த்தீர்கேோ இர ..? தகோஞ்ச நோரேக்கு முன்பு வரர இ ற்கு 

உயிர் இருந் து. இப்மபோது தசத்துப் மபோய்விட்டது. ஏன்? இ ற்குள் 
வசித்துக்தகோண்டு இருந்  புனி  ஆவி 'புலுகோ' இப்மபோது இ னுள் 
இல்ரல. 'இன்தகடோயி' கல் நம் தீரவவிட்டு எப்மபோது தவளிமய 
மபோய்விட்டம ோ, அப்மபோம  'புலுகோ'வும் இதில் இருந்து மபோய்விட்டது. 
கடவுரேக் கேவுமபோக அனு தித்  நம் மீது, ந து நட்பு ஆவிகள் 
அத் ரனயும  கடும் மகோபத்தில் இருக்கின்றன. திருடிக்தகோண்டு 
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மபோனவரனயும் அந்  ஆவிகள் சும் ோவிடப் மபோவதில்ரல. ஆனோல், 
'இன்தகடோயி'ரய மீட்டு வரோ ல் இப்படிமய நின்றுதகோண்டு இருந் ோல், 
மு லில் நம்ர தயல்லோம் த ோத்  ோகத் துரடத்துப் மபோட்டுவிட்டு, 
அப்புறம் ோன் அந் த் திருடரனத் ம டி ஆவிகள் புறப்படும், புரிந்  ோ?'' 
- அவர் உடம்பு சூரறக் கோற்றில் சிக்கிய  ரம்மபோல ஆடியது. 

 
''கருரண ரவக்கணும் குருமவ! திருட்டுப்மபோன புனி க் கல்ரல 

மீட்ப ற்கு வழிரய நீங்கள் ோன் தசோல்லமவண்டும்!'' 
 
''ஒமர ஒரு வழி ோன் இருக்கிறது. இதுவரரயிலோன நம் குல 

 ர் ங்கரே எல்லோம் மீறி, நம்மில் ஒருவன் இந் த் தீரவவிட்டு 
தவளியில் தசன்றோக மவண்டும். 'இன்தகடோயி' எங்மக இருந் ோலும் 
அர த் ம டிக் கண்டுபிடித்து மீட்டுக் தகோண்டு வரமவண்டும். எத் ரன 
சீக்கிரத்தில் இது நடக்கிறம ோ... அத் ரன உயிர்கள் நம்மில்  ப்பும்!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 ந்திர குருவின் சூட்ச ப் பயணம்!  
  
''இதுவரரயில் நம் ஓங்மக குலத்தினர் கரடப்பிடிச்ச கட்டுப்போட்ரட 

மீறி, மு ன் மு லோக நம்மில் ஒருவன் இந் த் தீரவவிட்டு 
தவளிமய மபோக மவண்டும். நம் இனத்தின் த ய்வத்துக்கு 
ச  ோன 'இன்தகடோயி' புனி க் கல்ரலத் திருடிட்டுப் மபோன 
போ கன் யோருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்.  

 
அந் க் கல் மீண்டோல் ோன், நம் ஆதிவோசி இனத்தில் மிச்சம் மீதி 

இருக்கிற 96 மபர் பிரழச்சுத்  ரழக்க முடியும். இல்ரலன்னோ, இந்  
இனம் பூண்மடோடு அழிவது உறுதி!''-  ந்திர குரு மநோகோய் உறுமி 
முடித் மபோது, அந்  இனத்துத்  ரலவர் த மலமும் தபம்போவும் 
த ோபுகடீதரன்று அவர் கோலடியில் விழுந்துகிடந் ோர்கள். 

 
''மநோகோய் ோன் இ ற்கு அருள் தசய்ய மவண்டும். நம் ஆட்களில் 

'இன்தகடோயி' ம டிப் மபோகக்கூடியவன் யோர்? அந் க் கல் இருப்பது 
எங்மக? நீங்கள் ோன் அற்பு  சக்தியோல் முடிதவடுத்துச் தசோல்ல 
மவணும்!'' 
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''தசோல்மவன்... தசோல்மவன்! ஆனோல், வருகிற  ரழக் கோலம் 

முழுக்க நோன் குடிரசக்குள்மேமய இருந்து ஆவிகளுடன் மபச 
வசதியோக, எனக்கு தினந்ம ோறும் ஆர க் கறி மவண்டும்... புரிந்  ோ?'' 

 
இருவரும் மவக ோகத்  ரலயோட்டினோர்கள். 
''ஒரு போரன நிரறய புதுத்ம ன். அம ோடு, ஐந் ோறு பன்றிகளின் 

 ண்ரட ஓடும் எனக்கு வந் ோக மவண்டும், சரியோ?'' 
 
அ ற்கும் அவசர ோகத்  ரலயோட்டினோர்கள். மநோகோய் கண்களில் 

திருப்தி. தநருப்பு எரிந்துதகோண்டு இருந்  கலயத்ர த்  ன் அருகில் 
இழுத்து ரவத்துக் தகோண்டோர். சிவப்பு நிறக் களி ண் உருண்ரடயும், 
பழுப்பு நிறத்தில் சில விர  கரேயும் ரகயில் எடுத் ோர். விர கரேத் 
தூக்கி தநருப்புக்குள் அவர் மபோட, சடசடதவன அது தவடித்து 
கண்ரணயும் மூக்ரகயும் நுரரயீரரலயும் ஒருமசரப் ப ம் போர்க்கும் 
தநடிமயோடு புரக கிேம்பியது. 'க்விர்ர்ர்ர்ரீய்' என்று கோட்டுப் 
பறரவமபோல சத் ம் தசய் படிமய, சிவப்புக் களி ண்ரண எடுத்து 
முகத்திலும் உடம்பிலு ோக மவக ோகப் பூசிக்தகோண்டோர் மநோகோய் கிழவர். 
 ன் கட்டுப்போட்டிமலமய இல்லோ வர்மபோல ஆட்டத்ம ோடு நடந் ோர். 
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ம ரடயில் இருந்து புலித் ம ோரல விலக்கி, அ ன் கீழ் இருந்து சில 
எலும்புத் துண்டுகரே எடுத்துக் கோட்டினோர். 

 
''இரவ என் விரல  திப்பில்லோ  தசோத்துகள்... த ரியு ோ? இர  

என்னன்னு நிரனக்கிறீங்க..? த ய்வத் னம் தபோருந்திய நம் மூ ோர  
'மடோமிதி'யின் உடம்பில் இருந்  எலும்புகள்!'' 

 
மூ ோர யின் எலும்ரபப் போர்த் தும் த மலமும் தபம்போவும்  றுபடி 

 ரரயில் விழுந் ோர்கள்.  ரரயில் இருந்   ற்தறோரு கம்பேத்தின் மீது 
உட்கோர்ந்  மநோகோய்,  னக்கு நோலு பக்கமும் அந்  நோன்கு 
எலும்புகரேப் பரப்பிரவத் ோர்.  ண்டியிட்டு அ ர்ந்து, அசோத்திய ோன 
மபோஸில் வரேந்து,  ன் த ோரடகளுக்கு நடுமவ முகத்ர ப் 
புர த்துக்தகோண்டோர். தூங்குவதுமபோல் மூச்சு  ட்டும  வந்து 
தகோண்டிருந் து. தநருப்புக்குள் மிச்சம் இருந்  விர களின் சடசடப்பு 
சத் ம்  விர... அந் க் குடிரசயினுள் ஒரு ஈக்குஞ்சு பறக்கும் சத் ம்கூடக் 
மகட்கவில்ரல. 

 
ககன தவளியில்  ன்னுரடய சூட்சு  சரீரத்தில்  ந்திரகுரு 

பறந்துதகோண்டு இருக்கிறோர் என்பது த மலமுக்கும் தபம்போவுக்கும் 
த ரியும். அங்மக மபோய் ஆவிகளுடன் மபசி, இந் க் குடிரசக்குள் 
அரழத்து வருவோர். இங்கு இருக்கிற அ ோனுஷ்ய சக்திகளுக்கு ஆவிகள் 
எப்படியும் கட்டுப்படும். நல்ல மூடில் இருந் ோல்  ந்திர குருவுக்கு 
மவண்டிய உ விகரேச் தசய்யும். 

 
இப்படிமய சு ோர் ஏதழட்டு  ணி மநரம் நீண்டது. ஓட்டுக்குள்கிடக்கிற 

ஆர   ோதிரி அரசயோ மல இருந் து கிழவரின் ம கம். தவளிமய 
சுடுதவயில் நீங்கி சூரியன்  ங்க நிற ஒளிக்கு  ோறும் வரர த மலமும் 
தபம்போவும் மூச்சுக் கோட்டோ ல் கோத்திருந் ோர்கள். திடீ தரன்று 
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உலுப்பிக்தகோண்டு எழுந் ோர் மநோகோய். அவர் கண்களின் கீமழ சின்னச் 
சின்ன ோக ரத் ப் புள்ளிகள். சிவப்புக் களி ண் பூசியிருந்  இடங்களில் 
நீேநீே ோக ரத் க் கீறல்கள். 

 
'' ண்ணீர்! சீக்கிரம்  ண்ணீர் தகோடு!'' என்று கிறீச்சிட்டோர்.  யோரோக 

ரவத்திருந்  தபரிய போரனரய அப்படிமய தபம்போ எடுத்து நீட்ட, ஒமர 
மூச்சோக அர க் குடித்து உடம்தபங்கும் வழியவிட்ட மநோகோய், மூச்சுத் 
திணறியபடிமய மபச ஆரம்பித் ோர் – 

 
''மநோகோய் பயணம் தவற்றி.  ன் கண்கேோமலமய 

போர்த்துவிட்டோன்... 'இன்தகடோயி' இருக்குமிடம் த ரிந்துவிட்டது!'' 
 
தவடதவடத் படி இருவரும் போர்த்திருக்க... அந் ப் 

பயணத்ர ப்பற்றி மிக நுணுக்க ோக விவரித் ோர் மநோகோய். 
 
அந்   னித்தீவில் இருந்து கடல் ோண்டிப் பறந்  ோகச் தசோன்னோர். 

வழியில் போரலவனம் வந்  ோகவும், அர த்  ோண்டி பனி  ரலகரேயும் 
மிக அடர்ந்  கோட்ரடயும் போர்த்  ோகவும் தசோன்னோர். 

 
''உமலோகத் ோலோன பறரவகள் மபரிரரச்சலுடன் பறந்து 

மபோனர ப் போர்த்ம ன்... இரும்பு போம்புகள்   க்தகன போர  மபோட்டுக் 
தகோண்டு தநளிந்துமபோவர ப் போர்த்ம ன். ஆனோல், கரடசியோக நோன் 
போர்த் து ோன் தரோம்பப் பயமுறுத்தும்வி  ோக இருந் து...'' என்று 
நிறுத்திய மநோகோய், பள்ே ோன கண்கரேப் படபடப்போக உருட்டினோர். 

 
''நோம் கற்பரனமய தசய்ய முடியோ  அேவுக்கு குன்று கரேவிட 

உயர ோன கட்டடங்கரே ஓர் இடத்தில் நோன் போர்த்ம ன். அது ஓர் இரவு 
மநரம். ஆனோலும், பல ஆயிரம் நட்சத்திரங்களுக்கு ச  ோக விேக்குகள் 
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அங்மக எரிந்துதகோண்டு இருந் ன. அத் ரன உயர்ந்  கட்டடங்களுக்கு 
 த்தியில்... ஒரு சிறு மசோரலக்குள், ஒரு குேத்துக்கு அருமக பச்ரசக் 
கூரர மவய்ந்  ஒரு சின்னக் கட்டடத்ர க் கண்மடன். அ னுள் ஒரு 
அலங்கோர ோன சிறிய ம ரட ம மல நம் 'இன்தகடோயி' இருப்பர  என் 
இரண்டு கண்கேோல் போர்த்ம ன்!'' 

 
மநோகோய் தசோன்னர ப் பிரமிப்மபோடு கவனித்  த மலம், ''அர  

அங்மக தகோண்டுமபோனவரனப்போர்த்தீர்கேோ? யோர் அவன்?'' என்றோர் 
ஆத்திர உறு லோக. 

 
''அங்மக நோன் போர்த் து இரண்டு  னி ர்கரே! முழுதும் தவள்ரே 

நிறத்தில் உரடயணிந்  வயசோன ஒரு தபண் ணி... அவளுடன் 
இருந் வன் வழுக்ர த்  ரலமயோடு அடர்ந்  புருவத்ம ோடு குண்டு 
மூக்மகோடு த ல்லிய உ டுகமேோடு இருந்  குட்ரடயோன  னி ன். அவன் 
கண்களுக்கு கண்ணோடி  ோட்டியிருந் ோன்! தநற்றியின் இடப் புறம் 
நட்சத்திரக் குறி மபோல ஒரு வடு இருந் து!'' 

 
மூச்ரச  ம் கட்டியபடி, ''மபனர்ஜீ'' என்று கூவினோர்கள் த மலமும் 

தபம்போவும். இரண்டு  ோ த்துக்கு முன்பு வரர இம  தீவில் மவரல 
போர்த்துக் தகோண்டிருந்  அரசோங்க நலத் திட்ட அதிகோரி. ஆதிவோசி களின் 
நலனுக்கோகமவ  ன் வோழ்க்ரகரய அர்ப்பணித்து விட்ட ோகச் 
தசோல்லிக்தகோண்டு இருந் வன். திடீதரன்று, கோரணம் புரியோ  ஓர் 
அவசரத்ம ோடு அந் த் தீரவவிட்டுக் கிேம்பிவிட்டோன்! 

 
''த ய்வ ஆவியோன புலுகோவுக்கு புகழ் உண்டோகட்டும். எப்படிமயோ... 

நம் கஷ்டங்கள் தீருவ ற்கோன அறிகுறிகள் த ரிகின்றன. நட்பு ஆவிகள் 
இப்மபோதும் ந க்கு உ வி தசய்யத்  யோரோகமவ இருக்கின்றன!'' என்ற 
மநோகோய், ''எப்படியோவது நம்மில் ஒருவன் மபோய், நீங்கள் தசோல்கிற 
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அந்  மபனர்ஜி இருக்கிற இடத்தில் இருந்து 'இன்தகடோயி'ரய மீட்டு 
வந்துவிட்டோல், நம் ஓங்மக குலம் கோப்போற்றப்படும்.  றுபடி நிரறய கடல் 
ஆர கள் கிரடக்கும். பஞ்சம் இல்லோ ல் ம ன் அருந் லோம். அகோல 
 ரணங்கள் அம ோடு நின்றுமபோகும்!'' என்றோர் கனிவோன குரலில். 

 
''புரிந் து குருமவ! அகோல  ரணத் ோல் சோகிறவர்கள்  ோமன 'ஈகோ' 

என்கிற தகட்ட ஆவிகேோக அரலகிறோர்கள். இனி 'ஈகோ' நம்ர ச் சுற்றி 
வருகிற த ோல்¬யும் இருக்கோது!'' என்றோர்கள் இருவரும். 

 
குடிரசக்குள் இருந்து ஊர்ந்து மூவரும் தவளியில் வந் ோர்கள். 

அங்கிருந்து சில அடிகள்  ள்ளி, கோரல மு ல் 
கவரலமயோடு கோத்துக்தகோண்டிருந்  ஓங்மக குலத்து 
முக்கிய ஆதிவோசிகளிடம் மபோய் வி யத்ர ப் 
பகிர்ந்துதகோண்டோர்கள். 

 
''இப்மபோது தசோல்லுங்கள்... 'இன்தகடோயி' 

இருக்கிற இடத்துக்கு மபோகப் மபோவது யோர்?'' தபம்மப உரக்கக் மகட்க... 
அத் ரன மபரும் ஒருத் ர் முகத்ர  ஒருத் ர் போர்த்துக் தகோண்டனர். 
கோற்று அடிப்பதுகூட  ற்கோலிக ோக நின்றுமபோனது. சற்று தூரத்தில் 
வில்-அம்பும்... எலும்புத் துண்டுகளும் ரவத்து விரேயோடிக் 
தகோண்டிருந்  ஆதிவோசிக் குழந்ர களும்கூட அந்  திடீர் அர தியில் 
க(ல)வரப்பட்டு அப்படிமய நின்றோர்கள். எங்மகோ கடல் அரலகள் 
ம ோதுவது  ட்டும் சன்ன ோகக் மகட்டது. 

 
''ச்சீலீர்!'' 
 
உயரத்திலிருந்து ஒரு 'கிங்ஃபி ர்' கோலி பீர்போட்டில் வந்து 

த மலமின் கோலருகில் விழுந்து சி றியது. அருகில்,  ன் குழந்ர ரய 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

 ோர்மபோடு ரவத்து போல் தகோடுத்துக்தகோண்டு இருந்  டூமி 
அலறிக்தகோண்டு விலகினோள். 'ஆவிகளின் மகோபம் அடங்கரலமயோ' 
என்ற பயத்ம ோடு எல்மலோரும் உயமர போர்த் ோர்கள். அங்மக  ரத்தின் 
உச்சியில் இருந் வன் 'எமகடி'! 

 
தபம்போவுக்கு மகோபம் ஜிவுஜிவு தவன்று பிய்த்துக் தகோண்டது. 
 
''இம ோ போரு என் உருப்படோ   கமன...  ரியோர யோகக் கீமழ 

இறங்கி வந்துவிடு! இல்ரலதயன்றோல், தசோந் ப் பிள்ரேரய நோயோக 
 ோற்றச் தசோல்லி மநோகோயிடம் பிரோர்த் ரன தசய்யும் மு ல் அப்பனோக 
நோன் இருப்மபன்!'' என்று சத் மிட்டோர் தபம்போ. 

 
குரங்குகூட அத் ரன ஸ்பீடோக  ரம் இறங்கு ோ என்பது 

சந்ம கம் ோன். சட்தடன்று கீமழ வந்து அவர்கள் முன்போக நின்றோன் 
எமகடி. எக்கச்சக்க ோன குறும்ரபத் ம க்கிய சிரிப்மபோடு  ன் அப்போ 
தபம்போரவப் போர்த் ோன். அங்கிருந் வர்களின் சரோசரி உயரத்ம ோடு 
ஒப்பிடுரகயில் எமகடியின் ஐந் டி தசோச்ச அங்குலம  தகோஞ்சம் 
அதிகம் ோன். முறுக்கிவிட்ட  ோதிரி உடம்பு. பல இடங்களில் தபோத் லோகி 
இருந்  பரழய சிவப்பு நிற  ோர்ட்ஸும், கலமர த ரியோ  அேவுக்கு 
அழுக்மகறி, 'டல்லோஸ் கவுபோய்ஸ்' என்று  ங்கலோகத் த ரிந்  டி 
 ர்ட்டும் அணிந்திருந் ோன். சூயிங்கம் அரடத்துரவக்கும் சின்ன 
பிேோஸ்டிக் டப்போ ஒன்று அவன் கழுத்தில் த ோங்கியது. த ோத் த்தில் 
அந்  ஆதிவோசி குலத்தின் இயற்ரகயோன 'உடுத் ல்' லட்சணங்கள் 
அவனிடம் இல்ரல! 

 
தவறுப்மபோடு அவரன எல்மலோரும் போர்க்க, ''சரி... நம் 

வி யத்துக்கு வருமவோம். இன்தகடோயி ம டி நம்மில் யோரர அனுப்பப் 
மபோகிமறோம்?'' என்றோர் த மலம். 
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 றுபடி அங்மக த ௌனம் கவிய, ''ஓங்மக குல தகௌரவத்ர க் 
கோப்போற்ற யோரும   யோரோக இல்ரலயோ? அல்லது, யோருக்கும  
ர ரியம் இல்ரலயோ?'' - குருநோ ர் மநோகோய் இடியோக தவடித் ோர். 

 
''இந்  எமகடி அ ற்குத்  யோரோக இருக்கிறோன்...'' என்றபடி  ோர்ரப 

நிமிர்த்தியபடி முன்னோல் வந் ோன் எமகடி. 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
எ ற்கும் கலங்கோ  எமகடி! 
   
தபம்போவின்  கன் எமகடி, 'இன்தகடோயி' இருக்கிற இடத்துக்கு 
மபோகத்  யோர் என்றதும், ஆதிவோசி  ரலவர் த மலம் அவரன 
எரிச்சலுடன் போர்த் ோர். 

 
''நீயோ? நிஜ ோகமவ மபோகத்  யோரோ? போதி மநரம் கடற்கரரயில் 

மகோகோவும் பீரும் குடித்துவிட்டு, புரக ஊதிக் தகோண்டிருப்பவனோச்மச நீ? 
அங்மக உலோவ வருகிற தவளிநோட்டுப் பயணிகரே மிரட்டி கோசு 
வோங்குவது ோமன உன் மவரல... நீ எப்படி உருப்படியோக இந் க் 
கோரியத்ர ச் தசய்ய முடியும்?'' 

  
இப்மபோது மநோகோய் முன்னோல் நகர்ந்து வந் ோர். ''நீங்கதேல்லோம் 

நிரனப்பர  விட எமகடி புத்திசோலி. அவனுக்கு நோன் சில வருடங்களுக்கு 
முன் பல ரகசிய  ந்திரங்கள் கற்றுக் தகோடுத்திருக்கிமறன். ஆர்வ ோகத் 
த ோடர்ந்து என்னிடம் வந்திருந் ோல், ஓங்மக குலத்தில் அடுத் படியோக 
என் இடத்துக்கு வந்திருக்க மவண்டியவன் இவன். இப்பவும் இந்  
உலகத்துக்மக ரோஜோ ஆகிற தவறி அவனுக்கு இருக்கிறது. மநோகோய் 
தசோல்கிமறன்... எமகடி இ ற்கு சரியோன ஆள் ோன்!'' 
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த மலம்  ரலரயத் திருப்பி, ''ஏய் தபம்போ... நீ ோன் முடிவு தசோல்ல 

மவண்டும்!'' என்றோர். 
 
''மநோகோய் தசோல்வர  ஏற்கிமறன். இந் ப் பயரல இங்மகமய 

இருக்கவிட்டோல், அரசோங்கம் அனுப்பியிருக்கிற தவல்ஃமபர் 
ஆபீஸர்களின் பின்னோமல சிகதரட்டுக்கும்  துவுக்கும் சுற்றி... 
அவர்களின் ஒட்டுத ோத்  அடிர  ஆகிவிடுவோன். அர விட நம் 
குலத்ர மய கோப்ப ற்கோன ம டலுக்கோக இவன் உடமன கிேம்பிப் 
மபோவது நல்லது ோன்!'' 

 
''எமகடி! இது மிகமிக ஆபத் ோன பயணம். அது உனக்குத் 

புரிகிற ல்லவோ?'' 
 
''த ரிந்து ோன் ஒப்புக்தகோள்கிமறன். நம் ஆதிவோசி குலத்தின் 

ர ரியத்ர  தவளி உலகத்துக்குக் கோட்ட இது ஒரு சந் ர்ப்பம். ஓங்மக 
குலத்தின் எதிர்கோலம  இதில் அல்லவோ இருக்கிறது!'' - அப்போ தபம்மப 
ஆச்சரியப்படுகிற அேவுக்கு விமவக ோகப் மபசினோன் எமகடி. 
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''பயப்பட எதுவும் இல்ரல. மநோகோய் இருக்கிமறன். உனக்கு சில 
அற்பு க் கிழங்குகள்  ருமவன். அரவ உன்மனோடு இருக்கும் வரர நல்ல 
ஆவிகளின் உ வி உனக்குத் த ோடரும். எந் வி  ோன மநோயிலிருந்தும் 
கோப்போற்றிக்தகோள்ே என்னிடம்  ருந்து உருண்ரடகளும் உண்டு.'' 

 
குடிரசக்குள் மபோன மநோகோய் திரும்பி வந் மபோது,  ண்ரட ஓட்டின் 

குழிந்  கீழ்ப் பகுதிக்குள் அந் க் கிழங்குகரேயும் தகோஞ்சம் 
எலும்புகரேயும் ரவத்திருந் ோர். சிறியத ோரு எலும்புத் துண்ரட 
மிருகத்தின் நரம்பு ஒன்றில் மகோத்து எமகடி கழுத்தில்  ோட்டினோர். 

 
''எமகடி... இப்மபோது தசோல்கிமறன்... மபனர்ஜிரயத் ம டி நீ 

மபோகப் மபோகிற இடம் இந்தியோவின் மிகப்தபரிய நகரம் என்று  ட்டும் 
புரிகிறது. அங்மக கள்வர்களும், கயவர்களும் நல்ல போவரனகமேோடு 
நட ோடுவோர்கள். துளிகூட இரக்கமும், நியோயமும் இல்லோ  நயவஞ்சக 
 னி ர்களுக்கு நடுமவ மபோய்த் ோன் நீ ந து புனி க் கல்ரல மீட்டு வரப் 
மபோகிறோய். ஆனோல், இந் ப் புனி  எலும்புத் துண்டு உன் கழுத்தில் 
இருக்கிற வரர நம் த ய்வம் புலுகோவும் உன் கூடமவ இருக்கிற 
 ோதிரி ோன். யோரும் உன்ரன தநருங்க முடியோது!'' 

 
இப்மபோது தபம்போ கவரலயோகி, ''தீரவ விட்டு என்  கன் தவளிமய 

தசல்வர  தவல்ஃமபர் ஆபீஸர்கள் எப்படி அனு திப்போர்கள்? அதிலும் 
அந்  அதிகோரி அம ோக். அவன் தரோம்ப தரோம்ப புத்திசோலி. அவரன 
ஏ ோற்றிவிட்டு இவன் எப்படி தவளிமயற முடியும்? இப்படி ஒரு டரவ 
தவளிமயற நிரனத்  நம் ஆள் ஒருத் ரன அதிகோரிகள் என்ன கதிக்கு 
ஆேோக்கினோர்கள் என்று ஞோபகம் இல்ரலயோ?'' 

 
எமகடி முன்னோல் வந்து, ''அப்போ! அத ல்லோம் ஒரு வி யம  

இல்ரல. அந்  ஆபீஸர்கமேோடு பழகிப் பழகிமய அவர்களின் த ோத்  
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பலத்ர யும் நோன் த ரிந்து ரவத்திருக்கிமறன். அதிலும், இங்கு வருகிற 
ஃபோரினர்களிடம் மபசிப் பழகி, அந்  ஆபீஸர்கரேவிட த ளிவோக நோன் 
இங்கிலீஷ் மபசக் கற்றுக் தகோண்டிருப்பர ப் போர்த்து அதிகோரி அம ோக் 
பிரமித்துப் மபோயிருக்கிறோர். நோன் ச ோளித்துக் தகோள்மவன், விடுங்க!'' 

 
''இந்தியோ எவ்வேவு தபரியது த ரியு ோ? இந்  வோனத்ர விட 

தபரியது. அங்மக மபோய் மபனர்ஜி என்ற  னி த் துளிரய எப்படி 
கண்டுபிடிப்பது?'' கூட்டத்தின் மகோடியிலிருந்து ஒரு ஆதிவோசி மகட்க... 

 
''மபனர்ஜிரய எமகடிக்கு தரோம்ப நன்றோகத் த ரியும். அ னோல் 

அரடயோேம் ஒரு பிரச்ரன இல்ரல. பச்ரசக் கூரரமபோட்ட வீடு, சுற்றி 
மசோரல, ஒரு குேம்... இது ோன் அரடயோேம்!'' என்றோர் மநோகோய். 

 
''இது ஒரு அரடயோே ோ குருஜி? ஒமர ஒரு உப்புக் கல்ரல 

கடற்கரர முழுக்கத் ம டுகிற  ோதிரி ோன் இது. எனக்குத் ம ரவதயல்லோம் 
அட்ரஸ். இந்தியோவில் இருக்கிற எல்மலோருக்கும  அட்ரஸ் என்று 
இருக்கு ோம். ஒரு தவல்ஃமபர் ஆபீஸர் தசோல்லிக் மகட்டிருக்கிமறன். 
மபனர்ஜியின் அட்ரஸ் என்ன? அது ோன் மவண்டும் இப்மபோது!'' 
என்றோன் எமகடி. 

 
ஆதிவோசி  ரலவர்  ங்கள்  ந்திர குரு மநோகோரயப் போர்த்து  ரல 

தசோறிய...  றுபடி தபரும் அர தி. 
 
''புலுகோவுக்குப் புகழ் உண்டோகட்டும். உங்களுக்தகல்லோம் இஷ்டம் 

என்றோல், என்னோல் உ வி தசய்ய முடியும்!''  ரங்களுக்குப் 
பின்னோலிருந்து தவளிப்பட்ட உருவத்ர ப் போர்த்து அத் ரன மபரும் 
அதிர்ந்து நின்றோர்கள். அது இந்தியோவிலிருந்து வந்து தீவுக்குள் மவரல 
போர்க்கும் ஜூனியர் தவல்ஃமபர் ஆபீஸர் அம ோக்! 
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சு ோரோன உயரம், சிவந்  நடுத் ரக் கட்டுக் தகோண்ட ம கம், 
ஒளியோன கண்கள், நறுக்கி தவட்டிய  ரலமுடி. வயதும் 
முப்பதுகளில் ோன் இருக்கும். ''நோன் உங்கள் நண்பன் என்பர  
 யவுதசய்து இப்மபோ ோவது நீங்கதேல்லோம் புரிந்துதகோள்ே மவண்டும்'' 
-  ப்பி மில்லோ  ஓங்மக த ோழியில் மபசிய அம ோக், ''எமகடிரய நோன் 
கூட்டிப் மபோகிமறன் இந்தியோவுக்கு. எனக்குத் த ரியும் அந்  
மபனர்ஜியின் அட்ரஸ்!'' என்றோன். 

 
அவர்கள் அம ோக்ரக நம்போ ல் போர்க்க, ''மபனர்ஜி இருக்கிற 

ஊரின் தபயர் தகோல்கத் ோ. அங்மக வீடும் என்னோல் ம டிக் கண்டுபிடிக்க 
முடியும். புனி க் கல்... இன்தகடோயி என்று மபசிக் தகோண்டீர்கமே... 
அது எப்படி இருக்கும் என்று விவரிக்க முடியு ோ?'' 

 
 ன் சட்ரடக்குள்ளிருந்து மபனோவும், மபன்ட்டுக்குள்ளிருந்து சின்ன 

ரடரியும் எடுத்து ரவத்துக் தகோண்டு, குறித்துக் தகோள்ேத்  யோரோக 
அவர்கரேதயல்லோம் குறுகுறுதவன்று போர்த் ோன் அரசோங்க அதிகோரி 
அம ோக். 

 
சந்ம கப்புள்ளி:4 
த ோரபல் திருடன்! 
   
இன்னும் ஐந்து நிமிடத்தில் நோன் தசத்து விடுமவன்! 
 
முழு போட்டில் எலிப் போ ோணம் என் வயிற்றுக்குள் மபோயிருக்கிறது. 

ஒரு எலிரயக் தகோல்வ ற்கு மூன்று நிமிடம் ம ரவ இந்  வி த்துக்கு. 
 னு னுக்கு என்றோல், அதிகபட்சம் ஆறு நிமிடம் என்று ரவத்துக் 
தகோள்ேலோம். மு லில் என் உடம்பு விரறக்கும். அடுத்து நீல ோக  ோறத் 
த ோடங்கும். இ யத் துடிப்பு  ோறு ோறோக  ோறி... கரடசியில் 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

நின்றுவிடும். என் இருபத்ம ோரு வருட வோழ்க்ரக இம ோடு முடிந்து 
மபோகும். 

 
'மடய் முன்னோ! கடவுரே நிரன... பண்ண போவத்துக்தகல்லோம் 

 ன்னிப்புக் மகளு' என்று அம் ோ அடிக்கடி என்னிடம் தசோல்லுவோள். 
அப்மபோத ல்லோம் மவண்டிக் தகோள்ேோ  நோன் இபமபோது மவண்டி என்ன 
புண்ணியம்? ரகலோச  ரலயிலிருந்து பகவோன் சிவ தபரு ோன் இறங்கி 
வந்து, இந்  கோர் த ட்டில் தசத்துக் தகோண்டிருக்கிற எனக்கு உயிர்ப் 
பிச்ரச  ந்துவிடவோ மபோகிறோர்? 

 
கடவுள் என்ரறக்கோவது ஏரழக்குக் கண்ரணத் திறந்திருக்கிறோரோ? 

மபோதும் மபோதும் என்கிற அேவுக்கு அவர் அள்ளிக் தகோடுப்பத ல்லோம் 
பணக்கோரர்களுக் குத் ோமன! அ னோல் ோன், மகோயிரல ஒட்டிமய 
எங்கள் குடியிருப்பு இருந் ோலும், நோன் சோமிரயக் கும்பிட்டம  இல்ரல! 

 
திமனஷ் பிர ோப் பூசியோ இந்  கோர் த ட்டுக்குள் எனக்கு முன்னோல் 

நின்று தகோண்டிருக்கிறோன். ரகயில் தவளிநோட்டு ரிவோல்வர் 
ரவத்திருக்கிறோன். அ ன் முரன என் நடு தநற்றிரயக் குறிபோர்த்துக் 
தகோண்டிருக்கிறது. எலிப் போ ோணத்ர க் குடிக்கச் தசோல்லி துப்போக்கி 
முரனயில் மிரட்டியதும் அவன் ோன். வி ம் குடித்துச் சோவ ோ, துப்போக்கி 
குண்டு துரேத்துச் சோவ ோ என்று அவன் தகோடுத்  சோய்ஸில், நோமன 
ம ர்ந்த டுத் து எலி வி ம். வலியில்லோ ல் சோகலோம் என்ப ோல் இந்  
முடிவு. குழப்பலோன கலரில் இருந்  அந்  வி த்ர க் குடிக்கிறமபோது, 
ஏம ோ  ண்ரணக் கரரத்துக் குடிக்கிற  ோதிரி ஒரு கு ட்டல்  ட்டும் 
இருந் து. 

 
அவன் கண்கள் என் உயிர் அடங்குவர ப்போர்க்க ஆர்வ ோக 

மின்னிக் தகோண்டிருந் ன. பூசியோ சமகோ ரர் களிமலமய தரோம்ப 
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ஆபத் ோனவன் இவன் ோன். இவன் வேர்த்  நோய் ஒன்று, இவன் 
கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரவில்ரல என்ப ற்கோக, அ ன் கண்களுக்குள் 
குச்சி ஒன்ரறத் திணித்துக் குருடோக்கியர  மநரில் போர்த்திருக்கிமறன். 

 
சரியோகச் தசோல்வ ோனோல், இந்  பூசியோ பிர ர்ஸ் அத் ரன 

மபரும  வக்கிரம் பிடித்  ரோஸ்கல்கள். இந்  திமனஷ் பிர ோப் 
பூசியோவின் அண்ணன் ரம ஷ் பூசியோ பயங்கர ோன தபோம்பரேப் 
தபோறுக்கி. சலரவக்கோரப் தபண், வீடு துரடக்கிற தபண் என்று 
திரட்சியோன குட்டிகள் யோரரப் போர்த் ோலும்  டக்கி, ரூபோய் மநோட்ரடக் 
கோட்டி  ன் கோரியத்ர  முடித்துக் தகோள்ளுவோன். அவன் தபோண்டோட்டிக்கு 
உலகம  பியூட்டி போர்லர் ோன். பியூட்டி போர்லர் தபண்கள் இவன் 
தபோண்டோட்டி முகத்தில் வி ம்வி  ோன கிரீர   டவிக் தகோண்டிருக்க... 
இங்மக ரம ஷ் பூசியோமவோ வி ம் வி  ோன தபண்கரே... 

 
சுமரஷ் பூசியோ என்று ஒரு இரேய சமகோ ரன் இவர்களுக்கு! 

கலப்பட  ன்னன். இந்  ஊரில் அந்ம ரியோ ம ோத் ஏரியோவுக்குப் மபோய் 
அங்மக சுமரஷ் ரவத்திருக்கிற பலசரக்குக் கரடயில் எர  வோங்கினோலும் 
அதில் தகோஞ்ச ோச்சும் கலப்படம் கட்டோயம் இருக்கும்.  ணி  ணியோக 
அரரத்  கூழோங்கற்கரே பயறு வரகமயோடு கலப்போன். தவள்ரே 
 ணல் துகள்கரே அரிசிமயோடு மசர்த்துவிடுவோன். ர  ோ  ோவில் சோக் 
பீஸ் பவுடரர அடித்துவிடுவோன். போல், சர்க்கரர,  ருந்துப் தபோருட்கள், 
கூல்டிரிங்க்ஸ், மினரல் வோட்டர் என்று இந்  ஏரியோ ஜனங்கரே 
கலப்படத் ோல் ப ம் போர்க்கிற போவி அவன். 

 
இந்  மூன்று மபரின் அப்பன் தஜய் பிர ோப் பூசியோ  ட்டும் என்ன... 

பிள்ரேகளுக்குக் தகோஞ்சமும் குரறச்சலில்லோ  வஞ்சகக்கோரன். ஒரு 
வித்தியோசம்... வஞ்சகத்திமலமய கிழ  ோடல், அவ்வேவு ோன்! தபோ தபோ  
தவன்று எருர   ோடு தவள்ரேக் கலரில் இருந் ோல் எப்படி இருக்கும்? 
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அப்படித் ோன் இருப்போன்கள் அப்பன், பிள்ரேகள் எல்மலோரும . தின்று 
தின்று பீப்போய்  ோதிரி தபருத்  வயிறு, சிறுத்துப் மபோன கண்கள்,  ரல 
 ரலயோன பின்பக்கங்கள்..! முகத்தில் எப்மபோதும் ஒரு 
தூங்குமூஞ்சித் னம். எரிச்சல் எரிச்சலோக வரும் அவர்கரேப் 
போர்த் ோமல! 

 
இந்   ோதிரிமய பூசியோ குடும்பத்துப் தபண்களும் அருவருப்போன 

ம ோற்றத்ம ோடு இருந்திருந் ோல், இன்ரறக்கு நோன் இந்  நிரலர க்கு 
வந்திருக்க  ோட்மடன். இந்  வீட்டில் நோன் மவரலக்கோரனோகச் 
மசர்ந் ம , பிங்க்கி பூசியோவுக்கோகத் ோன். அவள் ோன் இந்  வீட்டின் 
கரடக் குட்டி. ம மல தசோன்ன மூன்று மபரின்  ங்கச்சி. மசட்டு வீட்டு 
இேவரசி. ம ன்  ோதிரி கலர், பி.எம்.டபிள்யூ கோர்  ோதிரி கச்சி  
வரேவுகள் தகோண்ட உடம்பு அவளுக்கு.  ற்தசயலோக ஒருநோள் 
மகோயில் வோசலில் அவரேப் போர்த்ம ன். அங்மக பூ விற்கிற என் 
நண்பன் ஜக்குவிடம் ம ரவயில்லோ ல் ஆயிரம் ரூபோய்க்கு ஒரு பந் யம் 
கட்டிமனன். 

 
'சரியோக அறுபது நோரேக்குள் அவரே என் வரலக்குள் விழ 

ரவக்கிமறன், போர்' என்று! 
 
எடுபிடி மவரலக்கோரனோக ஒரு வீட்டில் மசருவது, யுனிவர்சிட்டி டிகிரி 

முடித்  என்ரனப் மபோன்ற யோருக்கும் மகவல ோகத் ோன் இருக்கும். 
ஆனோல், பிங்க்கிரய கிட்மட தநருங்கி ஈர்ப்ப ற்கு அவள் 
வீட்டுக்குள்மேமய மபோவது ோன் சுலப ோன வழியோகத் த ரிந் து 
எனக்கு. நோன் மபோன மநரம் போர்த்து, பூசியோக்களுக்கு ஒரு 
மவரலக்கோரன் ம ரவயோக இருந் ம ... அர ச் தசோல்லுங்கள்! 
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இப்மபோத ல்லோம் ஓடி உரழக்கக்கூடிய நல்லத ோரு 
மவரலக்கோரனுக்கோன ம ரவ எல்லோ பணக்கோர வீடுகளிலும  
இருக்கிறது. மடவூ ம டிஸ் கோருக்கோன ஸ்மபர் போர்ட்ஸ்  ோதிரி அத் ரன 
அபூர்வ ச ோசோரம் ஆகிவிட்டோர்கள் நல்ல மவரலக்கோரர்கள். மகோயில் 
 ோனியக் குடியிருப்புப் பகுதியில் வசிப்பவன் என்ற ஒரு வி யம  
எனக்கு சோ க ோகி விட்டது. 'மகோயிலுக்குப் பக்கத்தில் இருந் ோ இந் ப் 
ரபயன் ஒழுங்கோனவனோத் ோன் இருப்போன்' என்று அவர்கேோகமவ ஒரு 
'லோஜிக்' கற்பித்துக் தகோண்டோர்கள். 

 
மநோகியோவும், சோம்சங்கும் கூலோக அடித்து, சட்தடன்று 

ரக ோற்றிவிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் கோசு போர்த்  எனக்கு மூவோயிரம் 
ரூபோய்  ோ  சம்பேம் தகோடுத் ோன்கள் பூசியோ பிர ர்ஸ். போக்கு கடிக்கிற 
மநரத்தில் கோருக்குள்ளிருந்து த ோரபல் மபோரன அடிக்கிற ஒரு வீரோதி 
வீரனுக்கு... போத்திரம் ம ய்ப்பது, கரட கண்ணிக்குப் மபோய் வருவது 
மபோன்ற மவரலகரேக் தகோடுத் ோல் எத் ரன டோர்ச்சரோக இருக்கும் 
என்று போர்த்துக் தகோள்ளுங்கள். 

 
மசோ வோரம்ம ோறும் சிவன் மகோயிலுக்குப் மபோவது... பக்திப்பழ ோக 

அர்ச்சரன தசய்வது... வோசலில் இருக்கிற பிச்ரசக்கோரர்களுக்கு கர்ண 
பரம்பரர  ோதிரி அள்ளி பிச்ரச மபோடுவது என்று மூன்று 
சமகோ ரர்களும் மபோடுகிற மவ ம் அபோரம். எல்லோம் இந்  சமூகத்தின் 
போர்ரவக்கோக! ஆனோல் குணத்திலும், வியோபோரத்திலு  ஒண்ணோம் நம்பர் 
டகோல்டி போர்ட்டிகள் இவன்கள். 

 
என் நண்பனிடம் மபோட்ட சப த்துக்கோக இர  தயல்லோம் 

போர்த்துக்தகோண்டு சும் ோ இருந்ம ன். ஆனோல், பூசியோ வீட்டுப் 
தபண் ணிகள் பண்ணிய அதிகோரத்ர யும் ரோங்கித் னத்ர யும் என்னோல் 
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சகிக்கமவ முடியவில்ரல. ஏம ோ அமரபிய  ோர்க்தகட்டில் விரலதகோடுத்து 
வோங்கிய அடிர   ோதிரி என்ரன நடத்தினோர்கள். 

 
ஆனோல், அதுவோ வி யம்... எதிர்போரோ  வி  ோக எனக்கோகக் 

கோத்திருந் து அந் த் திருட்டுப் படுக்ரக... 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ஓடு முன்னோ, ஓடு! 
 
பூசியோ சமகோ ரர்கள்  ட்டுமில்ரல... அவர்களுக்கு வோய்த்  

 ரனவிகளும் இரக்கமில்லோ ல் என்ரன மவரல 
வோங்கினோர்கள். ரம ஷ் பூசியோவின் தபோண்டோட்டி என்ரன 
வீடிமயோ கரடக்குப் மபோய் டி.வி.டி. வோங்கி வரும்படி 
விரட்டுகிற அம  மநரம் போர்த்து, சுமரஷ் பூசியோவின் 
 ரனவி டிரரகிளீன் கரடக்குப் மபோகச் தசோல்லி கத்துவோள். 

  
அந்  வீட்டு  ோன்குட்டி பிங்க்கி பூசியோவுக்கோகப் மபோட்ட சப த்தில் 

தஜயிப்ப ற்கோக இர தயல்லோம் தபோறுத்துக் தகோண்மடன். கல்லூரிக்குப் 
மபோய் வருவது, அச்சுபிச்தசன்று சில ம ோழிகரே வீட்டுக்கு அரழத்து 
வருவது, கோது ஜவ்வு கந் லோகிற அேவுக்கு  ன் அரறயில் சத்  ோகப் 
போட்டுப் மபோட்டுவிட்டு... அந் த் ம ோழிகளுடன் டோன்ஸ் ஆடுவது என்று 
பிங்க்கி பூசியோ  னி உலகத்தில் இருந் ோள். 

 
'என்னடோ இது... வீட்டுக்குள் துறுதுறுதவன்று ஒரு மவரலக்கோரப் 

ரபயன் புதுசோக சுற்றி வருகிறோமன... யோர் இவன்' என்று என் பக்கம் 
ஒரு போர்ரவயோவது வீசமவண்டும ... ஊை¨ம்! நோன் இருந்  திரசப் 
பக்கம்கூட அவள் திரும்பிப் போர்த் தில்ரல. 
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தசல்மபோன்கரேப் பற்றிய என்னுரடய டீப்போன அறிரவயும், 

மந னல் போலிடிக்ஸ் பற்றி எனக்குள்ே த ளிரவயும் ச யம் வோய்க்கிற 
மபோத ல்லோம் ரநஸோக அவளிடம் அவிழ்த்துவிட்டு, இம்ப்தரஸ் பண்ணப் 
போர்த்ம ன். அ ற்கும் அரசகிற ஆேோகத் த ரிய வில்ரல அவள். ஒரு 
மவரலக்கோரரன ரவக்கிற தூரத்திமலமய என்ரன ரவத்திருந் ோள். 
அந்  வீட்டிலிருந்   ற்றவர்கள்  ோதிரி அ ட்டி உருட்ட  ோட்டோள் 
என்பது ோன் ஒமர ஆறு ல். 

 
ஆக்ஷன் ம னோகமவ இருந்து பழக்கப்பட்ட எனக்கு அந்  வீட்டில் 

மவரல தசய்வது தரோம்ப மபோரடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. ஜக்குவுக்கு 
ஆயிரம் ரூபோய் தகோடுத்து ம ோல்விரய ஒப்புக்தகோண்டு, தசல்மபோன் 
திருடி விற்கிற மவரலரய  றுபடி போர்க்க மவண்டியது ோன் என்று நோன் 
முடிவு தசய்  ச யம் ோன், ஒரு தபரிய ம ட்டர் நடந்துவிட்டது. 

 
இந்  ஆ ோ இருக்கோளில்ரலயோ... அ ோன், திமனஷ் பூசியோவின் 

 ரனவி... வீட்டுக்குள் எல்மலோரும் அவரவர் அரறகளில் கண் 
அசந்திருந்  ஒரு திய மநரத்தில் எனக்குள் தநருப்ரபப்பற்ற ரவத்து 
விட்டோள். இஸ்திரி மபோட்டு வந்திருந்  டிதரஸ்கரேக் தகோடுப்ப ற்கோக 
அவள் அரறக்குள் நோன் மபோக... என் சட்ரடக்கோலரரப் பிடித்து 
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இழுத்து, மூச்சுத் திணறக் கட்டிப் பிடித்து, கண்டம னிக்கு முத் ம் 
தகோடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டோள். 

 
இ ோன் சோர் இப்மபோது நோன் கோர் த ட்டில் துளித் துளியோக உயிர் 

விடக் கோரணம்! 
     
இந்  உலகத்திமலமய போவ ோன தஜன் ங்கள் என்றோல், அது வீட்டு 

மவரல தசய்கிற ஆட்கேோகத் ோன் இருக்கும். பணக்கோர வீடுகளில் 
எப்படிதயல்லோம் பயன்படுத்திக்தகோண்டு, எவ்வேதவல்லோம் அவ ோனப் 
படுத்துகிறோர்கள் என்று முழுசோகத் த ரிந் ோல், உங்களுக்கு ரத் க் 
கண்ணீமர வந்துவிடும். உரழப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம ோ...  ரியோர மயோ 
கிரடக்கோ மபோது, மவரல தசய்கிற அந்  வீட்டின் உள் அந் ரங்கத்ர க் 
கவனிப்பது ோன் அவர்களுக்கு ஒமர ஆறு லோக இருக்கும். வோயில் 
புல்ரலக் தகோடுத் ோல் த ல்லுவ ற்கு மயோசிக்கிற சோதுவோன பசு  ோடு 
 ோதிரி ோன் அவர்கள் முகம் இருக்கும். ஆனோல், சகலத்ர யும் மநோட்டம் 
விடுவோர்கள். அந்  வீட்டு எஜ ோனரின் குடும்பம் த ோத் மும் உட்கோர்ந்து 
டி.வி-யில் சீரியல் போர்க்கும்மபோது, மவரலக்கோரி  ட்டும் அந் க் 
குடும்பத்து உறுப்பினர்களின் அரசவுகரே சுவோரஸ்ய ோக மநோட்ட 
மிடுவோள். அந் க் குடும்பத்தில் யோருக்தகல்லோம்... எவரிடமிருந்த ல்லோம் 
மபோன் வரும், எந்த ந்  மபோன் வந் ோல் அவர்கள் எப்படி 
நடந்துதகோள்வோர்கள் என்பத ல்லோம்கூட மவரலக்கோரிக்கு 
அத்துப்படியோகி இருக்கும். 

 
எஜ ோனரின் வியோபோரம் சுத்  ோகப்படுத்து, அவர் திவோல் மநோட்டீஸ் 

தகோடுக்கப் மபோகிறோர் என்பது எஜ ோனியம் ோவுக்கு முன்போகமவ ஒரு 
மவரலக்கோரனுக்குத் த ரிந்துவிடும். அந்  வீட்டின் தசல்லப் தபண் 
சீக்கிரம  ஒரு ரகசிய அபோர் னுக்குத்  யோரோக மவண்டி வரும் 
என்பர , கண்ரணக்கூட நிமிர்த் ோ ல் வீடு தபருக்கும் ஒரு 
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மவரலக்கோரியோல் தசோல்லிவிட முடியும். கரடசி வரர அந் ப் 
தபண்ணின் அம் ோவுக்கு அது த ரியமவ த ரியோது! 

 
மவரலக்கோரர்களின்  னசு தகோந் ளித் ோல் அவர்கள் எப்படி பழி 

தீர்ப்போர்கள் என்ப ற்கு தடல்லிப் பட்டணத்தில் நிரறய உ ோரணங்கள் 
உண்டு. பிள்ரேகரே தவளிநோட்டு மவரலக்கு அனுப்பிவிட்டு இங்மக 
 னியோக இருக்கிற வயசோன ஆட்கள் கழுத்து அறுபட்டு தசத்துக் கிடக்கிற 
தசய்திகரே நீங்களும் படித்திருப்பீர்கள்.. அந்  வீட்டு பீகோரி 
சர யல்கோரமனோ, மநபோளி டிரரவமரோ ரக ோவர யும் 
போர்த்திருப்பீர்கமே..! 

 
இப்படித் ோன் பூசியோ சமகோ ரர்களின் டோர்ச்சர்களுக்கு நோன் பழி 

வோங்க முடிவு தசய்ம ன். உ ோரண ோக, ஊருக்தகல்லோம் கலப்பட சரக்கு 
சப்ரே தசய்து லட்ச லட்ச ோகக் குவிக்கிற சுமரஷ் பூசியோவுக்கு, அவன் 

சோப்பிடுகிற ஆலூ பமரோட்டோவில் நோன் எச்சில் 
துப்பி ரவத்திருக்கிமறன் என்பது த ரியமவ 
த ரியோது. கிழட்டு அப்போ பூசியோவுக்கு 
கண்ணும், கோதும்  ட்டுமின்றி... வோசரன 
பிடிக்கிற சக்தியும் போதிக்கு ம ல்  ங்கி விட்டது. 

எனக்கு அ ோமன மவண்டும்!. மிேகு மபோட்டு சுடச்சுட தவஜிடபிள் சூப் 
தகோண்டு வரச் தசோல்லுவோர்... நோன் சர யலரறயிலிருந்து அப்படிமய 
ம ோட்டத்துப் பக்கம் ஒரு நரட மபோய், கோக்கோய் எச்சத்ர  எடுத்து 
கலந்து தகோண்டு வந்து  ருமவன். அர க் குடிக்கிற அவரரவிட, 
போர்த்துக் தகோண்டிருக்கிற எனக்கு ோன் அதிக ஆனந் ம். 

 
''மடய் முன்னோ... மபோய் இன்னும் தகோஞ்சம் சூப் தகோண்டோ...'' 

என்று  ோத் ோ சப்பு தகோட்டிச் தசோல்லும்மபோது,  ரறவோகப் மபோய் 
வயிறு மநோகச் சிரிப்மபன். 
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இத ல்லோம் ஜுஜுபி... எனக்கோன மபரோனந் ம  திமனஷ் 
பூசியோரவப் பழி வோங்குவதில் ோன் கிரடத் து. அவன்  ரனவி ஆ ோ, 
என்மனோடு படுக்ரகயில் விழ ஆரம்பித்  ஒருசில நோட்களிமலமய ஒரு 
தபரிய உண்ர ரயச் தசோல்லிவிட்டோள். அவள் புரு ன் திமனஷ் பூசியோ 
மபசுவது, நடந்துதகோள்வத ல்லோம் ோன் தபரிய புல்டோக்  ோதிரி 
இருக்கும   விர, படுக்ரகயில் அவன் எலிக்குஞ்ரச விட ம ோச ோம். 

 
''உனக்குத் த ரியு ோ முன்னோ! அந் ோளு ஃபிலிம் இல்லோ  

மக ரோ'' என்று தசோல்லி தகக்கலி தகோட்டிச் சிரித் ோள் அவன்  ர்  
பத்தினி. 

 
தரண்டு  ோசம் நோன் திமனஷ் பூசியோவுக்கு அவன் படுக்ரகயிமலமய 

'ப்ரோக்ஸி' மபோட்டுக் தகோண்டிருந் ம ன். எல்லோம  தவகுதூரத்தில் உள்ே 
 னது தசங்கல் சூரேரய ம ற்போர்ரவயிட திமனஷ் பூசியோ தவளிமய 
மபோகும் மநரத்தில். தபரும்போலும், ம ட்னி ம ோ! இதில் கரும்புக்கோன 
கூலி மவறு. கஞ்சப் பிசினோறிக் குடும்பத்தின் அந்  மூத்   ரு கள் 
எனக்கு அவ்வப்மபோது கோசும் தகோடுக்க ஆரம்பித் ோள். 

 
இன்ரறக்கு  த்தியோனம்கூட, திமனஷ் பூசியோவின் படுக்ரகயில் 

அவன் தபோண்டோட்டிமயோடு நோன் இருந்ம ன். சினி ோக்களில் 
கோட்டுவோர்கமே... அச்சு அசலோக அம   ோதிரி ோன் இதுவும் நடந் து. 

 
மபோன மவரல போதியில் முடிந்து கணவன் திடீதரன்று வீட்டுக்கு 

வந்துவிடுவோன். உள்மே வந்து க ரவத் திறப்போன். அன்ரறக்தகன்று 
போர்த்து அந்  க வு  ோழிட்டிருக்கோது. படுக்ரகயில்  ன் தபோண் 
டோட்டிரய இன்தனோருத் மனோடு போர்த் தும  சிரலயோகி நிற்போன். 
அதிர்ச்சியில் அவன் வோய் பிேந்துதகோள்ளும். 
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''அடித் ம ....!'' 
 
திமனஷ் பூசியோ கிறீச்சிட்ட அம ச யம்... நோன் படுக்ரகயிலிருந்து 

போய்ந்து எழுந்து என் துணிகரேதயல்லோம் சுருட்டி எடுத்துக்தகோண்டு, 
டோய் தலட்டுக்குள் மபோய் உள்பக்கம் க ரவத்  ோழிட்மடன். ஆ ோவுக்கு 
தச த்தியோக உர  விழுவர யும், கூட்டுக் குடும்பத்து வீட்டுக்குள் அவள் 
அதிக சத் ம் மபோடோ ல் வலியில் க றுவர யும் மகட்க முடிந் து. 
நோரலந்து நிமிடம் கழித்து போத்ரூம் க ரவ யோரன  ோதிரி உர த் ோன் 
திமனஷ் பூசியோ. திறக்கோ ல் என்ன தசய்ய? தவளிமய வந் ோல், ரகயில் 
மின்னுகிற ரிவோல்வமரோடு நிற்கிறோன்! இன்தனோரு ரகயில் அந்  எலி 
போ ோண போட்டில்! 

 
''எச்சில்  ட்டுல திங்குற மவரலக்கோர நோமய! உனக்கு என் வீட்டு 

 ங்கத்  ட்டு மகக்கு ோ? உன்ரன என்ன தசய்யணும்னு எனக்குத் 
த ரியும்டோ!'' என்றபடி என்ரன தவளிமய இழுத்துப் மபோட்டவன், 
கழுத்ர ப் பிடித்துத்  ள்ளினோன்.  ரரத்  ேத்தில், கோர் த ட்டுக்குள் 
என்ரன துப்போக்கி முரனயோல் அழுத்தி  ள்ளிக்தகோண்மட வந் ோன். 
சோவ ற்கோன சோய்ரஸ என்னிடம  தகோடுத் ோன். எலி போ ோண 
போட்டிரல வோயில் திணித் ோன். 

 
இ ோன்... இப்படித் ோன் நோன் தசத்துக் தகோண் டிருப்பது! 

அமநக ோக, என் சோவு மபோலீஸின் தரக்கோர்டுகளில்  ற்தகோரலயோகப் 
பதிவோகும். 

 
நோன் கோர் த ட்ரடச் சுற்றிலும் கண்கரே ஓட்டிமனன். அங்மக 

வரிரசயோக அடுக்கப்பட்டிருந்  மூட்ரடகரேப் போர்த்ம ன். எல்லோம  
சுமரஷ் பூசியோவின் ரகங்கரியத்தில்  யோரோன கலப்பட ச ோசோரங்கள். 
அவன் கரடயில் விற்க விற்க... இங்கிருந்து ஸ்மடோருக்குப் மபோகும். 
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அம் ோ நிரனப்பும் என்ம ல் உயிரரமய ரவத்திருக்கும் சம்ப்பி 
நிரனப்பும் வந் து எனக்கு. அர  உ றித்  ள்ே முயன்மறன். 

 
திமனஷ் பூசியோ  ன் ரகக்கடிகோரத்ர க் கவரல யோகப் 

போர்க்கிறோன். பிறகு என்ரனப் போர்க்கிறோன். போட்டிலின் த ோத்  வி மும் 
என் வயிற்றுக்குள் மபோய் இருபது நிமிடங்களுக்கு ம லோகிவிட்டிருந் து. 
இந்மநரம் அது முழுசோக  ன் மவரலரய முடித்திருக்க மவண்டும். 
உடம்பு இறுகி, இ யம் நிற்ப ற்கு பதிலோக... மகோலி மசோடோ குடித்  
 ோதிரி வயிறு கடமுடோதவன்று இரரய ஆரம்பித்திருந் து. உள்ளுக்குள் 
ஏம ோ பிர ர் கிேம்புகிற  ோதிரி இருந் து. திடீதரன்று தஜட் 
ஏமரோப்மேன்  ோதிரி சீறிக்தகோண்டு பீய்ச்சி அடித்து, திமனஷ் பூசியோவின் 
முகத்ர யும் தவள்ரேச் சட்ரடரயயும் த ோத்  ோக நரனத் து என் 
வயிற்றுத் திரவம்! 

 
முகம் சுளித்து,  ட்டுத்  டு ோறி பின்வோங்குகிறோன் அவன். 

ரகயிலிருக்கிற ரிவோல்வர் நழுவிக் கீமழ விழுகிறது. தகோசு அடிக்கிற 
மநரத்தில் தசல்மபோரன அடித்துவிடுகிற இந்  முன்னோவுக்கு அந்  
தசோற்ப தநோடிகள் மபோ ோ ோ? சட்தடன்று எழுந்து நிற்கிமறன். கீமழ 
கிடந்  துப்போக்கிரய எட்டி தூமர உர க்கிமறன். வில்லோகப் புறப்பட்டு 
ஓட ஆரம்பிக்கிமறன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ஓ, என் நண்பமன! 
 
உயிர் பயம்  ோதிரி உத்   ோன மவறு சக்தி இல்ரல. ஒரு ஒலிம்பிக் 

வீரன்கூட என் அப்மபோர ய மவகத் துக்கு ஓடி இருக்க முடியோது. 
திமனஷ் பூசியோவின் துப்போக்கியில் இருந்து  ப்பி, சிவன் மகோயிரல 

தநருங்கிமனன். என் வீடு இருக்கும் ஏரியோ வுக்குள் மபோனதும  
சற்று நின்று மூச்சு வோங்குகிமறன். திமனஷ் பூசியோ துரத்தி 
வருகிறோனோ என்று திரும்பிப் போர்க்கிமறன். 

 
அத் ரன கிட்டத்தில் சோவு வந்து கண் சிமிட்டி யர ப் போர்த்  பிறகு, 

இப்மபோது நோன் உயிமரோடு இருக்கிமறன் என்பர  என்னோல் நம்பமவ 
முடியவில்ரல! அப்படியோனோல், என்ரனத்  ழுவிக்தகோள்ே வந்  சோவு 
மபோலி ோனோ? சுமரஷ் பூசியோ ஸ்மடோரில் இருந்து அவன் அண்ணன் 
தகோண்டுவந்து வீட்டில் ரவத்திருந்  எலி போ ோணம்  ோதிரிமய என் 
அருகில் வந்  சோவும் வீரியம் இல்லோ  கலப்பட சரக்கு ோனோ? 

  
அம ோ... குல்த ோைர்  ரத்துக்குக் கீமழ  ன் வழக்க ோன இடத்தில் 

சம்ப்பி உட்கோர்ந்திருக்கிறோள். அவள் ம ல் விழுந்து அப்படிமய இறுகக் 
கட்டிக் தகோள்கிமறன். 
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''ஏய்... என்னோச்சு? லோட்டரியில் மகோடிக்கணக்கோ பிரரஸ் 

அடிச்சிருச்சோ?'' என்று சிரித் ோள். 
 
''அப்படித் ோன் தவச்சுக்கமயன்!'' என்று மூச்சு வோங்கிமனன். 

''இன்னிக்கு நோன் தரண்டு வி யம் முடிவு பண்ணிட்மடன் சம்ப்பி!'' 
 
''என்னது?'' 
 
''இனிம  எவனுக்குக் கீமழயும் மவரலக்கோரனோ இருக்க 

 ோட்மடன்!'' 
 
''நல்லது! இன்தனோண்ணு?'' 
 
''என் பரழய த ோழிலுக்மக... த ோரபல் திருடுற மவரலக்மக 

திரும்பப் மபோமறன். ஆனோ,  யவு தசஞ்சு அம் ோகிட்மட தசோல்லோம !'' 
 
ஒரு கோலத்தில் என் மபரரவிடவும், எனக்கு அந்  ஏரியோ ஜனங்கள் 

ரவத்  பட்டப்தபயரர தரோம்ப தரோம்பப் பிடிக்கும். 'த ோரபல் முன்னோ' 
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அப்படினு தசோன்னோ, எங்க ஏரியோ தபோண்ணுங்க அத் ரன மபருக்கும் 
த ரியும். தவறும் முன்னோ அப்படின்னு தசோன்னோ, ஏம ோ டீக்கரடயில் 
மவரல தசய்யற ரபயன்  ோதிரிமயோ, த க்கோனிக்  ோப்பில் ஸ்மபனர் 
திருப்புற ரபயன்  ோதிரிமயோ ம ோணும். ஆனோ, 'த ோரபல் முன்னோ' 
என்கிற மபரரச் தசோல்லும்மபோம  ஜில்லுனு ஒரு 'ரிங்' அடிக்கு ோ! 

 
நோலு வரு த்துக்கு முன்னோல்  ற்தசயலோகத் ோன் இந் த் 

த ோழிலுக்குள் வந்ம ன். நோன் அடித்  மு ல் தசல்மபோனும், அர  
என்னிடம் பறிதகோடுத்  தபண் ணியும்கூட சூப்பரோ நிரனவிருக்கு. சிவன் 
மகோயில் வோசலில்  ன் தவள்ரே நிற ஓபல் ஆஸ்ட்ரோ கோரர 
நிறுத்திவிட்டு, ம கம் குலுங்கப் பிரோர்த் ரனக்கு ஓடினோள் அந்  தசக்கச் 
தசமவல் குண்டுப் தபண் ணி. வணங்கப்மபோவது கடவுேோக 
இருந் ோலும், ப ற்றத்திலும் அவசரத்திலும் இருந் ோல் நல்லது நடக்கும் 
என்று உத் ரவோ ம் இல்ரல. கோரின் க ரவப் பூட்டோ ல், மடஷ் 
மபோர்டில் 'பிரோண்ட் நியூ' மசோனி எரிக்ஸன் த ோரபரல  றந்து 
ரவத்துவிட்டுப் மபோனோள் அந்  குண்டு. திரும்பி வந்து போர்த் மபோது 
தசல்மபோன் இல்ரல என்றதும் தகோஞ்ச மநரம் முழித்துவிட்டு, பிறகு 
கிேம்பிவிட்டோள். 

 
பக்கத்திமலமய இருந்  த ோரபல்  ோப்பின் ஓனர்   னிடம் அந்  

தசல்மபோரனக் தகோண்டுமபோய் விற்மறன். 200 ரூபோய் தகோடுத் ோன். 
அதுவரரக்கும் நோன் போர்த்துக்தகோண்டு இருந்  தசருப்பு திருடும் 
த ோழிலில் கிரடப்பர விட 10  டங்குப் பணம் இது. தசல்மபோரன 
அடித்து ரவுண்டோக 200 ரூபோய் கிரடத் தும  என் மூரே அதி தீவிர ோக 
மயோசிக்க ஆரம்பித் து. அடுத் டுத்து விரேயோட ஆரம்பித்ம ன். சிம் 
கோர்டு, த  ரி கோர்டு, தைட் தசட் என்பத ல்லோம் அ ற்குப் பிறகு 
எனக்கு அத்துப்படி ஆகிவிட்டது. மநோக்கியோ, ம ோட்மடோ மரோலோ என்று 
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சோ ோரண ோக என் ரகயில் புழங்கின. வந்  மவகத்திமலமய 
விற்பரனக்குப் மபோயின. 

 
த ோரபல் திருடுவது தசருப்பு விவகோரம்  ோதிரி இல்ரல. இ ற்கு 

கூடு ல் ரகப் பக்குவமும், பக்கோவோன  ற்தறோரு ஆள் துரணயும் ம ரவ 
என்பர  மபோகப் மபோக உணர்ந்ம ன். என் போல்ய நண்பன் லல்லோன் 
இ ற்குத் ம ோ ோக இருப்போன் என்று அவரனயும் கூட்டோளியோகச் 
மசர்த்துக்தகோண்மடன். 

 
பிஸியோன சிக்னல்களில் நரடபோர  ஓரம் ஒருத் ருக்தகோருத் ர் 

சம்பந் ம் இல்லோ   ோதிரி நோங்கள் நிற்மபோம். கண்ணோடிரய 
இறக்கிவிட்டிருக்கிற கோர் ோன் எங்கள் குறி. அதில் மடஷ் மபோர்டில் 
தசல்மபோன் ரவத்திருந் ோல் முடிஞ்மசமபோச்சு. சிக்னலில் ஆரஞ்சு விழுகிற 
ச யம் அந் க் கோரர மநோக்கி நடக்க ஆரம்பிப்மபோம். பச்ரச விழுந்து 
உறுமிக்தகோண்டு வண்டிகள் சீறிப் போய்கிற ச யம், ஒரு ம ஜிக் மபோல 
என் ரககள் நீண்டு த ோரபரலக் கவ்விவிடும். கோரில் இருப்பவர்கள் 
கண்டுதகோண்டோலும் கோணோவிட்டோலும் தநோடி மநரத்தில் அர  
லல்லோனின் ரககளுக்கு  ோற்றிவிட்டு, ப றோ ல் நடந்து மபோய் 
ஜனத்திரளில் கலந்துவிடுமவன். 

 
லல்லோன் எங்கள் குடியிருப்பு அருமக இருக்கும் குறுக்கு சந்தில் 

எனக்கோக  யோரோகக் கோத்திருப்போன். நோன் மபோய் அவனுடன் 
மசர்ந்துதகோள்மவன். ஒமர கரட என்று ரவத்துக்தகோள்ேோ ல் நகரின் 
தவவ் மவறு கரடகளுக்குத் ோன் த ோரபல்கரே நோங்கள் விற்மபோம். 

 
மூன்று வருட கோலம் த ோடர்ச்சியோக நோங்கள் அடித்  

தசல்மபோன்களின் முழு தரகோர்டும் என்  னதில் அப்படிமய 
பதிந்திருக்கிறது. கதரக்டோக 99 த ோரபல்கரே லோவிமனோம். கலர் கலரோக 
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டிதரஸ்கள், தினுசு தினுசோக  ¨க்கள் என்று தச   ஜோ ோன். 
தபர்ஃப்யூம்கூட மபோட ஆரம்பித்துவிட்மடன். இர விட முக்கிய ோக, 
மைோட்டல் - சினி ோ என்று என்மனோடு சுற்றுவ ற்கு எங்க ஏரியோ 
தபண்கள் மபோட்டி மபோட்டோர்கள். மசல்ஸ் தரப் என்மறோ, கம்ப்யூட்டர் 
கம்தபனியில் இருக்கிமறன் என்மறோ அவர்களிடம் நோன் டோவு 
கோட்டவில்ரல. நோன் எப்படி தயல்லோம் த ோரபல் மபோன்கரே அடிக் 
கிமறன் என்பர க் மகட்பதில்  னி த்ரில் அந் ப் தபண்களுக்கு! 

 
சில தபண்கள் 'சிறப்போக' ஒத்துரழக்க மவண்டு  ோனோல், 

தசல்மபோன் பரிசு தகோடுக்க மவண்டி வந் து. ம ோட்மடோமரோலோ 
தகோடுத் ோல்... ம ல் சட்ரடயில் ரக ரவக்க முடிந் து. மநோக்கியோ 'என்' 
சீரிஸ் என்றோல்... மபோங்க சோர்... இத ல்லோ ோ விேக்க ோகச் தசோல்ல 
முடியும்! 

 
வீட்டு மவரல தசய்வது, போல் போக்தகட் மபோடுவது, புரு ன் - 

தபோண்டோட்டி மவரலக்குப் மபோகிற வீடுகளில் குழந்ர கரேப் 
போர்த்துக்தகோள்வது இப்படித் ோன் நோலு கோசு சம்போதிப்போர்கள் எங்க 
ஏரியோ தபண்கள். அந்  மநரத்து ஆரசக்கு அவர்கள் எனக்குப் 
மபோது ோக இருந் ோர்கள். ஆனோல், பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கும் கோர்களில் 
வந்து இறங்குகிற  ே ேப்போன பணக்கோரப் தபண்கள் ோன் என 
கனவின் உச்சத்தில் இருந் ோர்கள். மைோட்டல்களிலும், சினி ோ 
திமயட்டர்களிலும் தவளிமய நின்று போர்த்துக்தகோண்மட இருப்மபன். 
விரல கூடும்மபோது ம ப்பும் அழகும் கூடுகிற தசல்மபோன்  ோதிரிமய ோன் 
தபண்கரேயும் கடவுள் பரடத்திருப்ப ோக நிரனத்துக்தகோள்மவன். அது 
எப்படித் ோன் இந்  பணக்கோரப் தபண்களுக்கு ஆண்டவன் அப்படி ஒரு 
பேபேப்பும் த ன்ர யும் தகோடுக்கிறோமனோ! 
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அது கிடக்கட்டும்... என் 99-வது தசல்மபோரன அடித்  இடத்துக்கு 
வருமவோம். 

 
அன்ரறக்கு நோனும் என் திருட்டுக் கூட்டோளி லல்லோனும் 

குதுப்மினோர் அருகில் த ர்சிடிஸ் தபன்ஸ் கோரில் இருந்து சோம்சங் 
மபோரன அடித் ம ோம். வழக்கம்மபோல மபோரன அவனிடம் 
ரக ோற்றிவிட்டு நோன் 'எஸ்'ஸோகிவிட்மடன். வழக்க ோன சந்துக்கு வந்து 
தவகுமநரம் கோத்திருந்தும் லல்லோரனக் கோமணோம். அப்புறம் ோன் 
த ரிந் து, குதுப்மினோர் ஏரியோ கரடக்கோரர்கள் சிலர் அவரன மபோனும் 
ரகயு ோக மபோலீஸில் பிடித்துக் தகோடுத்துவிட்டோர்கள் என்று. 

 
த ஹ்ரூலி ஏரியோ ஸ்மட னில் இருந்  விஜயசிங் யோ வ் என்ற 

சப்-இன்ஸ் தபக்டர் ோன் லல்லோரன விசோரிக்க ஆரம்பித் ோன். ஏரியோ 
கிரிமினல்கள் அவரன 'கசோப்புக்கோரன்' என்று ோன் தசோல்வோர்கள். 
அப்படி இருக்கும் அவனுரடய சித்ரவர  விசோரரண. மவறு ஒருத் னோக 
இருந் ோல், அந்  கசோப்பு சப்-இன்ஸ்தபக்டரின் டோர்ச் சரில் கட்டோயம் 
கூட்டோளிரயக் கோட்டிக் தகோடுத்திருப்போன். ஆனோல், லல்லோன் கரடசி 
வரர என்ரனப்பற்றி மூச்சுகூட விடவில்ரல. 

 
மபோலீஸ் ஸ்மட னில் பிறகு என்ன நடந் து என்பர  இன்று 

நிரனத்  ோலும்... அது என் தூக்கத்ர க் தகடுக் கிற பயங்கரம். லோக்-
அப்பில் அவரனத் துணி இல்லோ ல் மபோட்டு, லத்தியோலும் இரும்புக் 
கம்பியோலும் அடி அடிதயன்று அடித்து... மூன்று நோரேக்கு சோப்போடு 
தகோடுக்கோ ல், தூங்கவிடோ ல் விசோரித்து இருக்கிறோர்கள். அந்  ஏரியோ 
மபோலீஸ் ஸ்மட னில் வரிரசயோகப் பதிவோகி இருந்  தசல்மபோன் திருட்டு 
புகோர்கரேதயல்லோம் ரகயில் எடுத்து ரவத்துக்தகோண்டு 
உர த்திருக்கிறோன் சப்-இன்ஸ்தபக்டர். நோலோம் நோள் ஸ்மட னில் 
லல்லோன் இல்ரல. அவரன ரிலீஸ் பண்ணி அனுப்பிவிட்ட ோக மபோலீஸ் 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

தசோன்னது. நோங்கமேோ மலோக்கல் கோர்ப்பமர ன் ஆஸ்பத்திரி த ோடங்கி 
'எய்ம்ஸ்' ஆஸ்பத்திரி வரர எல்லோ இடங்களிலும் மபோய்த் ம டிப் 
போர்த்துவிட்மடோம். லல்லோன் மபோன இடம் த ரியவில்ரல. 

 
மூன்று நோள் ம டி ஓய்ந் மபோது... அந்ம ரியோ போக் ஏரியோவில் 

ஓடுகிற ரோட்ச  சோக்கரட நதியில் ஊதிப் தபருத்துப்மபோன நிரலயில் 
லல்லோன் உடம்ரப நோங்கள் கண்தடடுத்ம ோம். கோயத்தில் பிேந்   ோர்பு 
பகுதியில் ஈக்கள் த ோய்க்க, கிழிந்து சீழ் வடிந்  அவன் கண்களின் ஓரம் 
புழுக்கள் தநளிந் ன. த ருநோய்க்குக்கூட வோய்க்கக் கூடோ  மகவல ோன 
 ரணம்! 

 
லல்லோன்  ரணம் எனக்கு எச்சரிக்ரக  ணி. ஒரு நோள் என்சோவும் 

இப்படி அர யலோம் என்று  னசு அலறியது. மவறு ஏ ோவது மவரல 
தசய்து பிரழத்துக்தகோள்வ ோக எனக்குள் சப ம் எடுத்ம ன். 

 
ஆனோலும், டிகிரி படிப்தபல்லோம் வசதியோன வீட்டுப் 

பிள்ரேகளுக்குத் ோன் மவரல வோங்கித்  ரும். சிபோரிமசோ, லஞ்சப் 
பணம ோ இருந்திருந் ோல், நோனும் ஏ ோவது ஒரு ஏர்கண்டி ன் ஆபீஸில் 
கிேோர்க்கோக மபோய் உட்கோர்ந்திருப்மபன். அல்லது, சர்க்கோர் ஆபீஸில் 
ஒரு பியூன் மவரலக்கோவது மசர்ந்திருப்மபன். மவரல ம டுபவன் 
ரகயில் கோமச இல்லோ  ஒரு முன்னோள் திருடனோக இருக்கும்மபோது 
மவரலகளுக்கோன வோய்ப்பு அநியோயத் துக்கும் குறுகிவிடுகிறது. 
 

இப்படியோகத் ோன்,  ளிரகக் கரடயில் கணக்கு எழுதி தகோஞ்ச 
கோலம்... ஒரு லோரி டிரோன்ஸ்மபோர்ட் கம்தபனியில் சூபர்ரவஸரோக 
தகோஞ்ச கோலம் இருந்துவிட்டு... தபண்ணோரசயில்  திதகட்டுப் பந் யம் 
கட்டி, பூசியோ வீட்டில் மவரலக்கோரனோகச் மசர்ந்ம ன். அந்  வீட்டுப் 
தபரிய  ரு கள் என் சட்ரட கோலரரப் பிடித்து படுக்ரகக்கு இழுத்  ோல், 
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கலப்பட எலி வி த்ர க் குடித்துவிட்டு... கரடசி வோய்ப்போக உயிர் 
பிரழத்து இப்மபோது மூச்சு வோங்க ஓடி வந்து என் வீட்டின் 
அருமகநிற்கிமறன். 

 
ஆ ோம் சோர்... இன்ரறக்கு சோவின் வோயில் இருந்து  ப்பி 

வந்திருப்பது இன்தனோரு தஜன் ம். எப்படி இருந் ோலும், லல்லோன் 
 ோதிரிமயோ, இயற்ரகயோகமவோ நோனும் ஒருநோள் சோகத் ோன் மபோகிமறன். 
எ ற்கோக பயந்து நடுங்க மவண்டும்? அ ோன்,  றுபடி த ோரபல் 
திருட்ரடமய ரகயில் எடுக்க முடிவு பண்ணிவிட்மடன். பிங்க்கியோவது... 
பூசியோவோவது! அவள் திரசக்மக ஒரு கும்பிடு. அப்பப்மபோ ஆரச 
கிேம்புகிற மபோது என் ஏரியோ குஜிலிகமே மபோதும் என்று 
முடிதவடுத்துவிட்மடன். 

 
ஆனோல், விதிக்கு என்மனோடு நிரறயமவ விரேயோட ஆரசமபோல! 

2,000 ரூபோய் கிரடத் ோமல தச  குஷியோகிற என்ரனத் ம டி கட்டு 
கட்டோக மநோட்டு வந் து! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
கட்டுக் கட்டோ மநோட்டிருந் ோல்..! 
  
அன்ரறக்கு ஜனவரி 26... இந்தியத் திருநோடு குடியரசோக  ோறிய 

நோள்.  றுபடி த ோரபல் திருட்டுத் த ோழிலுக்கு அன்று ோன் 
பூரஜ மபோட்மடன். 

 
தடல்லி, த ஹ்ரூலியில் ஒரு தபட்மரோல் பங்க்கின் 

பின்னோல் படபடப்மபோடு அந்  த ோரபரல போக்தகட்டில்  ரறத்துக் 
தகோண்டு நிற்கிமறன். இது என் ரகக்கு வந்திருக்கும் 100-வது த ோரபல்! 

 
பனிக் கோலத்தின் சோயங்கோலம் என்ப ோல், சில அடிகள்  ள்ளி 

இருப்பம   ங்கலோகத் ோன் த ரிந் து. மசோடியம் மவப்பர் ரலட்டுகளின் 
தவளிச்சத்தில் தடல்லியின் அந்  அகல சோரல  ஞ்சள் 
குளித்துக்தகோண்டு இருந் து. அரர  ணி மநரத்துக்கு முன்பு ோன் 
மரோட்மடோரம் பிேோட்போரத்தில் வந்து நின்மறன். டியூப் ரலட் பக்கத்தில் 
பூச்சி பிடிக்கக் கோத்திருக்கிற பல்லியோக அரசவில்லோ ல் கோத்திருந்ம ன். 
சிக்னலில் தரட் விழவும், மபய் மவகத்தில் வந்  அந்   ோருதி எஸ்டீம் 
என்ரன உரசினோற்மபோல் கிரீச்சிட்டு நின்றது. 
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கோரினுள் போர்த்ம ன். சுருள் முடிமயோடு,  டி னோக ஒரு ஆள். 
மஜம்ஸ்போண்ட் படத்தில் வருகிற வில்லன்கரே நிரனவூட்டுகிற  ோதிரி 
சதுர முகம்.. தரோம்ப சீரியஸோக மரோட்ரடமய போர்த்துக் தகோண்டு 
இருந் ோன். ஸ்டீயரிங்ரகப் பிடுங்கி எடுத்துவிடுவதுமபோல் தரோம்ப 
இறுக்க ோகப் பிடித்திருந் ோன். அந் க் குளிர் கோலத்திலும்,  ரழயில் 
நரனந்  தவள்ரேப் பன்றி  ோதிரி த ோத்  ோக வியர்த்திருந் ோன். 

 
முன்பக்கம் கோலியோக இருந்  இடது ஸீட்டுக்கு எதிமர, மடஷ்மபோர்டு 

மீது பேபேத்  த ோரபல் மபோரனப் போர்த்  தும  எனக்குள் இருந்  
பல்லி நோக்ரகச் சுழற்றியது. பச்ரச விழுந்து கோர் நகர ஆரம்பித் து. 
ஒரு ம ோட்டோ வின் மவகத்ம ோடு கோரினுள் போய்ந்  என் ரக, அர விட 
மவக ோக இரரரயக் தகோத்திக் தகோண்டு தவளிமய வந்துவிட்டது. கோர் 
மபோமய மபோய்விட்டது! 

 
அது 'இ' சீரிஸில் மலட்டஸ்ட்  ோடல் மநோக்கியோ. தரோம்ப நோள் 

கழித்து தரண்டு ஜர  ஜீன்ஸும் டி  ர்ட்டும் வோங்கித்  ரப் மபோகிற 
மநோக்கியோ. மூச்சு முட்ட பீர் குடித்து, அருர யோன சிக்கன் 
பிரியோணிமயோடு நோன் சினி ோ போர்க்கக் ரக தகோடுக்கப் மபோகிற 
மநோக்கியோ. 
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 ோருதி எஸ்டீமுக்குப் பக்கத்தில் இருந்  ஃமபோர்ட் ஐகோன் கோரர 
ஓட்டி வந்  ஒரு தபண் ணி என் தசயரலப் போர்த்திருக்கலோம். அவள் 
வண்டிரய நகர்த்தும் முன் என்ரன ஒரு கணம் முரறக்கிற  ோதிரி 
த ரிந் து.  ோருதி எஸ்டீம்கோரரன விரட்டிப் மபோய்  டக்கி அலர்ட் 
பண்ணோலும் பண்ணுவோள். நோன் அங்மக இருந்து சட்தடன்று அகன்று, 
தவகுதூரம் இருட்டு சோரலகளில் ஊடுருவி இந்  தபட்மரோல் பங்க்கின் 
பின்னோல் வந்து நின்றுதகோண்மடன். 

 
தவயிட்! ஒரு நிமி ம் இருங்கள்... இந்  த ோரபல் ரிங் 

அடிக்கிறது! 
 
'பிரரமவட் நம்பர்' என்று கோட்டுகிறம ! ஏம ோ மயோசரனயில் 

சட்தடன்று 'தயஸ்' பட்டரன அழுத்தி கோதில் ரவத்து விட்மடன். 
 
''ைமலோ, பிரிமஜஷ்..! ' ோல்' எங்மக எடுத்துக்கணும்னு இடத்ர ச் 

தசோல்மறன்... மகட்டுக்கிறியோ?'' 
 
கட்ரடயோன அதிகோரக் குரல் அது. 
 
''ம்!'' என்று  ட்டும் தசோல்கிமறன் உ ோரோக. 
 
''ரோம ோஜி மரோடுக்குப் மபோ! அங்மக மகோயங்கோ பப்ளிக் ஸ்கூல் 

வரும். ஸ்கூல் கோம்பவுண்ரட ஒட்டி ஒமர ஒரு குப்ரபத் த ோட்டி 
இருக்கும். அதுக்குள்மே கறுப்பு ப்ரீஃப்மகரஸப் மபோட்டிருக்மகன். அரர 
 ணி மநரத்துக்குள்மே மபோய் எடுத்துடு புரியு ோ? இல்லோட்டி, 
எச்சிரலக்கோக இழுக்கிற நோமயோ,  ோமடோ அந்  ப்ரீஃப்மகரஸ தவளிமய 
இழுத்துப் மபோட்டுடும்!'' 
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''சரி!'' என்மறன். 
 
''ரரட்... தபட்டிரய எடுத்துக்கிட்டு என்ரனக் கூப்பிடு. அதுக்கப்புறம் 

வி யத்ர ப் மபசிக்கலோம், ரரட்டோ?'' 
 
பதிரல எதிர்போரோ ல் எதிர் ரலன் கட் ஆகிறது. 
 
இந்தி சினி ோக்களில் இப்படி ப்ரீஃப்மகஸ்  ோற்று வர ப் 

போர்த்திருக்கிமறன். உள்மே பணம் இருக்கும்... பதிலுக்குத்  ங்கம் ரக 
 ோறும். போலிதீன் கவர்களில் அரடத்  மபோர ப் தபோருள்கூட ரக 
 ோறும்! இந் க் குரல் மபோனில் தசோல்வது என்ன விவகோரம்? 

 
வண்டியில் மபோனோல் ஐந்து நிமிடங்கள்... நடந்ம  மபோனோல் 

இருபது நிமிடங்கள் அந்  ரோம ோஜி மரோடுக்கு. நோன் நடக்கிமறன். 
தபரிய தபரிய பணக்கோர வீட்டுப் பசங்கள் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் அது. 
கோரலயிலும்  தியத்திலும் பயங்கர டிரோஃபிக் ஜோம் ஆகிற த ரு! 
இப்மபோது ரோத்திரி எட்டு  ணிக்கு அங்மக ஈ - கோக்கோ கோமணோம். 
கோம்பவுண்ட் ஓரம  நடந்து தசன்று, அந்  குப்ரபத் த ோட்டிரயப் 
போர்த்துவிட்மடன். விேக்குக் கம்பத்தில் இருந்து சற்மற  ள்ளி 
அரரயிருட்டில் இருந் து. அ ன் ஓர ோக ஒரு நோய் படுத்திருக்க... 
''ச்சூ!'' என்று விரட்டிமனன். கோர  விரடத்து என்ரன விமரோ  ோகப் 
போர்த்துவிட்டு, எழுந்து ஓடியது நோய். 

 
 கர மகன்கள், பிேோஸ்டிக் போட்டில்கள், அலுமினிய ஃபோயில்கள் 

அரனத்ர யும்  ோண்டி என் ரககள் உள்மே துழோவின. நோற்றம் 
தபோறுக்கவில்ரல.  ண்ணியடித்துவிட்டு கோலி போட்டிரலயும் மிச்சம் மீதி 
ரசடு டிஷ்ர யும் எச்சில் இரலகரேயும் த ோத்  ோக போலிதீன் கவரில் 
ரவத்து முடிச்சிட்டுப் மபோட்டிருந் ோன் ஒரு முண்டம். எடுத்து தவளிமய 
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மபோட்டுக்தகோண்மட இருந்ம ன். உரடந்  டிரோன்சிஸ்டர், வீட்டு விலக்கு 
மநரத்து பஞ்சு ச ோசோரம்! 

 
அ ற்கும் கீமழ அது  ட்டுப்பட்டுவிட்டது! 
 
சரட்தடன்று தவளிமய இழுத்ம ன். மபோனில் தசோன்ன  ோதிரிமய 

கறுப்பு கலர் ோன். வி.ஐ.பி. ப்ரீப்மகஸ். ஒரு தபரிய பிேோஸ்டிக் 
கவருக்குள் ரவத்து உள்மே மபோட்டிருந் ோன். கவரர உரித்துவிட்டு 
தபட்டியின் இரண்டு பக்க 'லோட்ச்'ரசயும் திறந்ம ன்.  ரலக்குள் ரை 
மவோல்ட் கரன்ட் அடித்   ோதிரி இருந் து. அப்புறம், இ யத்துக்குள் 
யோமரோ தபோக்தகன்று குத்திய  ோதிரி இருந் து. கரடசியோக, 
 ன்னிரலக்கு நோன் வந் மபோது ஐஸ் கிரீர  அள்ளி அள்ளி  ரலயில் 
யோமரோ ம ய்க்கிற  ோதிரி இருந் து. 

 
எல்லோம  1,000 ரூபோய் மநோட்டுகள், அடுக்கடுக்கோக! லோட்டரிச் 

சீட்டு விேம்பரத்தில் ோன் அத் ரன கட்டு ரூபோய்கரேப் 
போர்த்திருக்கிமறன். சினி ோக்களில்கூட டம்மி மநோட்டுக் கட்டுகள் ோன் 
ரவப்போர்கேோம ... பட்தடன்று ப்ரீஃப்மகரஸ மூடிவிட்டு சுற்றுமுற்றும் 
போர்த்ம ன். என்ரனக் கவனிப்ப ற்கு அங்மக சிங்கிள் ஆத் ோகூட 
இல்ரல என்று உறுதி தசய்துதகோண்மடன். எடுத்துப் மபோட்ட குப்ரப 
கச்சடோக்கரே  றுபடி அந்  த ோட்டிக்குள்மேமய அள்ளித் திணித்ம ன். 
ப ற்றத்ர யும் பீறிட்ட சந்ம ோ த்ர யும் அமுக்கியயபடி சந்ம கம் 
வரோ படி த துவோக நடக்க ஆரம்பித்ம ன். 

 
தசல்மபோன் அடித் து. அம (?) பிரரமவட் நம்பர்! ஒரு ரவுண்ட் 

அடித்து முடிகிற வரர கோத்திருந்ம ன். பின், நடுங்கும் விரல்கேோல் 
மபோரன ஸ்விட்ச் ஆஃப் தசய்ம ன். பின்மனோக்கி நடந்து அந்  குப்ரபத் 
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த ோட்டிக்குப் மபோமனன். அந் க் குப்ரபகளுக்கு அடியில் ரக நுரழத்து 
மபோரனச் தசருகிமனன். 

 
இயல்போன மவகத்தில் கறுப்பு தபட்டிமயோடு நடக்க ஆரம்பித்ம ன்! 
 
சந்ம கப் புள்ளி 5... 
 
உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய்! 
 
''ைமலோ, ஆன்மிக தியோனப் பயிற்சி ர ய ோ?'' 
 
''ஆ ோங்க!'' 
 
'' துரோ நகரில் இருக்மக... அ ோமன?'' 
 
''ஆ ோம்!'' 
 
''ஸ்வோமி ைரி ோஸ்ஜி இருக்கோருங்கேோ? அவர்கிட்மட ரபயோஜி 

அவசர ோ மபசணு ோம்.'' 
 
''ரபயோஜியோ? யோருங்க அது?'' 
 
''ைமலோ தபோண்ணு... பயிற்சி ர யத்துக்கு நீ புதுசோ? ஒட்டுத ோத்  

உத் ரப் பிரம சத்துக்கும் 'ரபயோஜி'ன்னோ அது ஒருத் ர் ோன். மினிஸ்டர் 
தஜகன்னோத் ரோய் மபசுறோருனு உங்க ஸ்வோமிஜிகிட்மட தசோல்லு!'' 
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''ஐமயோ, ஸோரிங்க. உள்துரற அர ச்சர் மபசணு ோ? ஆனோ, இப்ப 
ஸ்வோமிஜி பிரசங்கம் நடத்திட்டு இருக்கோமர.. போதியிமல மபோய் அவரரத் 
த ோந் ரவு பண்ணோ மகோவிச்சுக்குவோரு.'' 

 
''ம ோ போரு தபோண்ணு... மநரோ மபோ! ரலன்ல ரபயோஜி தவயிட் 

பண்றோருன்னு தசோல்லு. ஸ்வோமிஜி கட்டோயம் வருவோரு!'' 
 
சில நிமிட அர தி... 
 
''ைமலோ, ஸ்வோமிஜி இன்தனோரு இன்டர்கோம்ல தவயிட் பண்றோரு. 

மினிஸ்டருக்கு ரலரனக் தகோடுங்க!'' 
 
பீப்.. பீப்... பீப்... 
 
''ந ஸ்கோரம் குருஜி! தஜகன்னோத் ரோய் மபசுமறன்.' 
 
''சம்மபோ  கோம வ! பிரசங்கத்துக்கு நடுமவ என்ரனக் கூப்பிடுகிற 

அேவுக்கு அப்படி என்ன அவசரம் தஜகன்னோத் ரோய்?'' 
 
''ரக மீறி சில வி யம் மபோய்ட்டிருக்கு குருஜி. அவசர ோ உங்க 

ஆமலோசரன ம ரவ!'' 
 
''என்னோச்சு..? ரூபி கில் தகோரல மகஸுல உன்  கன் விக்கி 

ரோய்க்கு எதிரோத் தீர்ப்பு வந்துடும்னு நிரனக்கிறியோ..?'' 
 
''இல்லீங்க குருஜி! அந்  மகரஸ நோன் ஒரு ோதிரி 

சரிபண்ணிட்மடன்! நோன் கவரலப்படுறது என் ம ல் உள்ே மகஸுக்கு.'' 
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''உன் ம மல நிரறய மகஸ் இருந்துச்மச... நீ எர ச் தசோல்மற?'' 
 
''அ ோன் குருஜி, 2002-ல் தரஜிஸ்டர் ஆச்மச... அந்  தகோரல 

மகஸ்.'' 
 
''யோரரக் தகோரல பண்மண?'' 
 
''முக து முஸ் கீம் அப்படினு ஒரு உ வோக்கரரரய. என்ரனமய 

எதிர்த்து நின்னோன். அ ோன் சுட்மடன். எவனும  எனக்கு எதிரோ சோட்சி 
தசோல்ல வரரல. திடீர்னு போர்த் ோ, பிரதீப் துமப அப்படினு ஒருத் ன் 
கிேம்பி இருக்கோன். நோன் சுடறர  மநரில் போர்த்  ோ மகோர்ட்டுக்கு வந்து 
சோட்சி தசோல்லப் மபோறோனோம். வர்ற அஞ்சோம் ம தி மகஸ் ஹியரிங் 
வருது. என்னத்ர  தசோல்லப் மபோறோமனோ? இந்  மகஸ்ல  ட்டும் எனக்கு 
எதிரோ தீர்ப்பு வந்திட்டோ, அப்புறம் என் தபோது வோழ்க்ரகமய தபோங்கல் 
ஆயிடும் குருஜி. உங்களுக்மக த ரியும்... ஏ ோவது சோக்கு தவச்சு 
என்ரன அர ச்சரரவயில் இருந்து தூக்கலோம்னு மு லர ச்சர் மநரம் 
போர்த்துட்டிருக்கோரு. அவருக்கு என் ம ல எப்பவும  ஒரு கோண்டு!'' 

 
''உன் ஜோ கப்படி சனீஸ்வரன் அஞ்சோவது வீட்டுல 

உட்கோர்ந்திருக்கோன். அடுத்  நோலு  ோசத்துக்கு பிடிச்சு ஆட்டத் ோன் 
தசய்வோன். அப்புறம் உனக்கு எல்லோம  உச்சம் ோன்!'' 

 
''இந்  நோலு  ோசத்துக்கு நோன் என்ன தசய்யணும் குருஜி?'' 
 
(தபருஞ்சிரிப்பு) ''எப்பவும் உன்ரனச் சுத்தி மபோலீஸ் இருக்கு... 

அ னோல் உன் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கோது.  த் படி,  ரக க் கல் 
பதிச்ச ம ோதிரம் ஒண்ணு குடுத்து அனுப்பமறன். மபோட்டுக்க... உன் 
ம ோ த்ர  எல்லோம் அது எதிர்த்துப் மபோரோடும்.'' 
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''நன்றி குருஜி. உங்ககிட்மட மபசினோமல தபரிய நிம் தி வந்திடுது.'' 
 
''குரு என்று ஒருத் ர் இருக்கிறம  அதுக்குத் ோமனப்போ. அது 

மபோகட்டும்.. உன்னோமல எனக்கு ஒரு சின்ன கோரியம் ஆகணும் 
தஜகன்னோத் ரோய்!'' 

 
''நீங்க தசோல்லணும்... நோன் தசய்யணும். அது என் போக்கியம் 

குருஜி!'' 
 
''கோன்பூர் பக்கத்துல 20 ஏக்கர் நிலத்துக்கு நடுவுல சின்ன ோ ஒரு 

வீடு கட்டி இருக்மகன்! அந்  நிலத்ம ோட ஒரு பகுதியில பக்கத்து 
மசரியில் இருந்து சிலர் வந்து குடிரச மபோட்டுத்  ங்கிட்டோங்கனு 
மகள்விப்பட்மடன். இந்   ோசக் கரடசியில் நோன் உலக சுற்றுப்பயணம் 
கிேம்புமறன். அதுக்குள்மே என் நிலம் கிளியர் ஆயிடுச்சுனு த ரிஞ்சோ 
நிம் தியோ மபோய் வருமவன்.'' 

' 
'நோரேக்கு கோர்த் ோல அங்மக புல்மடோசர்கள் மபோயிடும். நீங்க 

மபோயி உங்க பிரசங்கத்ர த் த ோடருங்க குருஜி.'' 
 
''சம்மபோ  கோம வ! விமவக் விக்கி ரோய் சந்ம ோ  ோ இருக்கோனோ? 

நோன் தகோடுத்  பவே ம ோதித்ர  எப்பவும் மபோட்டுக்கறோனோ? யோகத்துல 
தவச்சு எடுத்  பவர்ஃபுல்லோன ம ோதிரம் அது.'' 

 
''ரூபி கில் தகோரல மகஸ்ல அவனுக்கு சோ க ோ தீர்ப்பு வர்ற 

வரரக்கு ோவது உங்களுக்கும் எனக்கும் தகோஞ்ச ோச்சும் அவன் 
பயப்படுவோன் குருஜி!'' 
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''சரிப்போ... நோன் தவச்சிடமறன். அத ரிக்கோவுலருந்து ரிச்சர்ட் கியர் 
இன்னிக்கு என் பிரசங்கத்ர க் மகட்க வந்திருக்கோர்.'' 

 
''கியரோ? யோரு குருஜி அது? ஏ ோச்சும் கோர் கம்தபனி ஓனரோ?'' 
 
(தபருஞ்சிரிப்பு) ''இல்மலப்போ... இது பிரபல ோன ைோலிவுட் 

நடிகர்... தவச்சிடட்டோ? சம்மபோ  கோம வ!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ஒரு தகோரலயின் விரல !   
 
போர்ட்டியில் சுட்டுக் தகோல்லப்பட்ட விமவக் விக்கி ரோயின் அப்போவும், 

உத் ரப்பிரம சத்தின் உள்துரற  ந்திரியு ோன தஜகன்னோத் ரோய்,  ன் 
குருஜியோன ஒரு  ந்திரோ சோமியுடன் நடத்திய மபோன் உரரயோடரலக் 

மகட்மடோம்.  னது அரசியல் எதிர்கோலத்துக்மக மவட்டு 
ரவக்கக்கூடிய தகோரல வழக்கில் பிரதீப் துமப என்ற நபர் 
 னக்கு எதிரோக சோட்சியளிக்கத்  யோரோகிவிட்டது குறித்து, 
சோமியோரிடம் உள்துரற அர ச்சர் கவரலமயோடு 

ஆமலோசரன நடத்தியர யும் கவனித்ம ோம். அர ச்சர்  ரப்பில் இருந்து 
அடுத் டுத்  மபோன் உரரயோடல்களுக்கும் கோது தகோடுப்மபோம்... 

 
''ஏன்யோ திரிபுரோரி  ரன்... தசோன்ன மநரத்துக்கு நீ மபோன் பண்ண 

 ோட்டியோ?'' 
 
'' ன்னிச்சிடுங்க அர ச்சர் சோர்... அந்  பிரதீப் துமபரவத் ம டிப் 

பிடிச்சுப் போர்க்கிறதுக்கு மநத்து தரோம்ப மலட்டோயிடுச்சு. உங்கரே தூக்க 
மநரத்துலடிஸ்டர்ப் பண்ண மவண்டோம்னு ோன், கோரலயில மபோன் 
பண்மறன்.'' 
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''மபோவுது விடு... என்ன தசோல்றோன் அவன்? தகோடுக்குற கோரச 

வோங்கிட்டு சோட்சி தசோல்லோ  ஓடிடறோனோ ோ?'' 
 
''இல்லீங்க அர ச்சர் சோர்... அவன் தரோம்ப முறுக்கு போர்ட்டியோ 

இருக்கோன். லட்சியம், சத்தியம், ஜனநோயகம்னு சவடோல் மபசுறோன். 
'அர ச்சர் சுட்டுக் தகோன்னர  மநரிமலமய போர்த்திருக்மகன். எப்படி 
அர  மகோர்ட்டில் தசோல்லோ  இருக்க முடியும்?'னு தரோம்பத் திமிரோப் 
மபசுறோன். 10 லட்சம் வரரக்கும் மபசியும் படிய  ோட்மடங்கிறோன். ஒரு 
வி யம் நல்லோத் த ரியுது சோர்... அவன் இருக்கிறது லக்கன் 
 ோக்கூமரோட த ோகுதியில். அந்  ஆள் ோன் இவரன தரோம்ப 
உசுப்பிவிடுறோமரோனு ம ோணுது!'' 

 
நீண்ட அர தி. பிறகு... 
 
''ம்ம்ம்ம்... இதுல லக்கன்  ோக்கூமரோட விரேயோட்டு மவற 

இருக்கு ோ? அடுத்  ஆட்சியில் உள்துரற அர ச்சரோ ஆகணும்னு கனவு 
கண்டுட்டு இருக்கோன் அந் ப் பன்னி! அதுக்கு முந்தி அவன் என்ரன 
ஒழிக்கப் போக்குறோன். அஞ்சு வரு த்துக்கு முந்தி அட்ரஸ் இல்லோ  
இருந் வன். ம ர் ல்ல தஜயிச்சு எம்.எல்.ஏ. ஆனதும் அவன் எத் ரன 
டிம்பர் தடப்மபோ வோங்கிப் மபோட்டோன், எத் ரன ஆம்னி பஸ்ஸுக்கு 
ரலதசன்ஸ் எடுத் ோன், எத் ரன இன்ஜி னீயரிங் கோமலஜ் 
த ோடங்கினோன்னு கணக்கு இருக்கு என்கிட்மட! நண்டு தகோழுத் ோ 
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வரேயில  ங்கோதுன்னு தசோல்வோங்க... மபோனோப் மபோகுது 
வேர்ந்துட்டுப் மபோகட்டும்னு போர்த் ோ, அந் ப் புறம்மபோக்கு என் 
அரசியல் வோழ்க்ரகக்மக மவட்டு ரவக்கப் போக்குது. அவனுக்கு எப்படி 
ஸ்தகட்ச் மபோடணும்னு எனக்குத் த ரியோ ோ?'' 

 
''ஐயோ, அந்  ஆரே அடுத்துப் போர்க்கலோம்ங்க. மு ல்ல இந்  

பிரதீப் துமப! அடுத்   ோசம் அஞ்சோம் ம தி அவன் மகோர்ட்டுக்கு வந் ோ 
பிரச்ரன ோங்க.'' 

 
''சரி, நம்  ஆளு முக் ோர் அன்சோரிரய உடமன வந்து என்ரனப் 

போர்க்கச் தசோல்லு!' 
' 
'உங்களுக்குத் த ரியோதுங்கேோ? நோலு நோரேக்கு முந்தி 

கோஸியோபோத்ல அவரன மபோலீஸ் பிடிச்சிட்டோங்க...'' 
 
''ஏன்யோ... என்ன விவகோரம்?'' 
 
''மரப் மகஸுங்க! மசர்ந் ோப்பல நோலு நோரேக்கு அவனோல 

ரபஜோ ோ நோடோரவ முடிச்சுப் மபோட்டு ரவக்க முடியோது! எப்பப் போரு 
தபோம்பரே பின்னோடி ஓடுறம  மவரலயோப் மபோச்சு அவனுக்கு.'' 

 
''நம்  ஆளுனு மபோலீஸுக்குத் த ரியும ய்யோ. அப்படி இருந்தும் 

எவன் அதரஸ்ட் பண்ணது?'' 
 
''புதுசோ அந்  ஏரியோவுக்கு வந்திருக்கிற எஸ்.பி- ோங்க. நவ்நீத் 

பிரோர்னு மபரு. தகோஞ்சம் அடங்கோ த் ோன் இருக்கோப்ல!'' 
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''எல்லோம் தகட்ட கிரகம் பண்ற மவரலய்யோ! சரி விடு... சோட்சிரய 
சரிக்கட்ட உனக்குத் ோன் துப்பு இல்மல. அந்  புது எஸ்.பி. நம்பரர 
வோங்கிக் தகோடு. அவன் மூல ோ நோன் எப்படி கோட்டுமறன் போரு 
விரேயோட்டு!'' 

 
''ைமலோ, நவ்னீத் பிரோர் ஸ்பீக்கிங்!'' 
 
''வணக்கம் ஆபீஸர் ஸோர்... நோன் ோன் உங்க துரறமயோட  ரலவர், 

உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் மபசுமறன்.'' 
 
''வணக்கம் சோர்.'' 
 
''முக் ோர் அன்சோரினு ஒருத் ரன நீங்க அதரஸ்ட் பண்ணி 

யிருக்கீங்கனு மகள்விப்பட்மடன்.'' 
 
''ஆ ோம் சோர். மரப் மகஸ். அதுவும் ர னர் தபோண்ணு!'' 
 
''என்னய்யோ தபரிய வோர்த்ர தயல்லோம் மபசிகிட்டு... அவரன 

உடமன தவளியில அனுப்பிடு, புரியு ோ?'' 
 
''இப்படி எல்லோம் நீங்க எனக்கு ஆர்டர் மபோட முடியோது சோர்.'' 
 
''மயோவ், ஆர்டர் மபோடறதுக்குத் ோன்யோ மினிஸ்டரு. சல்யூட் 

அடிக்கத் ோன் மபோலீஸு... புரியு ோ?'' 
 
''விவகோரம்  ோஜிஸ்திமரட் மடபிள் வரரக்கும் மபோயிடுச்சு. அ னோல 

நீங்க மகோர்ட்ல போர்த்துக்குங்க சோர்.'' 
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''மவரல மபோனோலும் உனக்குக் கவரல கிரடயோம ோ?'' 
 
''மவரலனு ஒண்ணு இருக்கிற வரரக்கும் அர  சரியோ 

தசய்யலோம்னு நிரனக்கிமறன் சோர்!'' 
 
''மிஸ்டர் நவ்நீத் பிரோர், ஐ.பி.எஸ்... உனக்கு  ண்ரட சூடு 

ஜோஸ்தியோ இருக்குது. நிச்சயம் அனுபவிப்மப!'' 
 
''கோக்கிரய  ோட்டும்மபோம  எல்லோத்துக்கும்  யோர் ஆயிட்மடன், 

சோர்!'' படோதரன்று மபோன் ரவக்கப்படுகிறது. 
 
''தஜய் ஹிந்த்! டி.ஜி.பி. வீட்டுல கோன்ஸ்டபிள் ரோம் அவ ோர் 

மபசுமறங்கய்யோ!'' 
 
''டி.ஜி.பி. இருக்கோரோ?'' 
 
''இருக்கோருங்க. ஆனோ, நீங்க யோரு?'' 
 
''அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் வீட்டுல இருந்து மபசுமறோம். டி.ஜி.பி-

ரய உடமன ரலனுக்கு வரச் தசோல்லு!'' 
 
''போதி ரோத்திரி  ோண்டிடுச்மச... ஐயோ தூங்கியிருப் போங்கமே!'' 
 
''முட்டோள் கழுர க்குப் தபோறந் வமன... மபோயி எழுப் புய்யோ. 

இல்லோட்டி உன்மனோட மசர்ந்து உன் டி.ஜி.பி-க்கும் மவரல மபோயிடும். 
மினிஸ்டர் ஐயோமவோட மகோபம் எப்படினு உனக்கு த ரியோதுமபோல!'' 
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'ஐயோ  ன்னிச்சுக்மகோங்க. இம ோ, டி.ஜி.பி-மயோட தபட்ரூமுக்கு 
ரலன்  ோத்துமறன்!'' 

 
பீப் பீப் பீப்... 
 
தூக்கக் கலக்கத்துடன், ''ஏய், யோரு ம ன் அது... நடு ரோத்திரி 

எழுப்புறது?'' 
 
''ஐயோ, உள்துரற அர ச்சர் மபசணு ோம்... ரலன் குடுக்கமறன்!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''மிஸ்டர்  வுர்யோ ோமன மபசுறது?'' 
 
''தயஸ் சோர். இந்  மநரத்துல நீங்க எதுக்கு சோர் மபோன் மபோட்டு 

கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு?  கவல் தசோல்லி விட்டிருந் ோ வீட்டுக்கு நோமன 
வந்திருப்மபமன...'' 

 
''ஏன்யோ, நீ எத் ரன நோேோ டி.ஜி.பி-யோ இருக்மக?'' 
 
''எட்டு  ோச ோ சோர்?'' 
 
''மபோட்டிக்கு ஏதழட்டுப் மபர் இருந்தும் உன்ரன டி.ஜி.பி. ஆக்கினது 

யோரு?'' 
 
''நீங்க ோன் சோர்!'' 
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''உன்ரன இந் ப் ப வியில உட்கோரரவக்கிறதுக்கு ஏண்டோ 
ரகதயழுத்துப் மபோட்மடோம்னு இப்ப நோன் தநோந்துட்டிருக்மகன் 
த ரியு ோ?'' 

 
''ஸோரி சோர். நம்  டிபோர்ட்த ன்ட்ல ஏ ோவது பிரச்ரனயோ சோர்? 

என்ன சோர் நடந் து?'' 
 
''முக் ோர் அன்சோரினு ஒருத் ன்... சோ ோரண மரப் மகஸுய்யோ... 

நவ்நீத் பிரோர்னு ஒரு எஸ்.பி.... தரோம்ப ரோங்கி புடிச்சவன்யோ...'' 
 
''கோஸியோபோத் ஏரியோ ோமன சோர்?'' 
 
''ஆ ோ... நோரேக்குக் கோர்த் ோல எனக்கு முக் ோர் அன்சோரி 

தவளியில வந் ோகணும்.'' 
 
''அப்ப உடமன அந்  எஸ்.பி-ரய அங்கிருந்து  ோத் ணும் சோர்.'' 
 
''அர ச் தசய்! பசங்களுக்கு நல்ல ஸ்கூலும், சுத்தி சூப்பரோ சினி ோ 

திமயட்டரும், கூப்பிடுற தூரத்துல கோய்கறி  ோர்க்தகட்டும் இருக்குற 
ஏரியோல மவரல போர்த் ோ, மபோலீஸ்கோரங்களுக்கு மூரேயில ஓவரோ 
'தி ோக்' ஏறிடுதுய்யோ. மபசோ  இந் ோரே அட்ரடப் பூச்சி தநளியுற 
கோட்டுப் பக்க ோ ஏ ோச்சும் ஒரு டியூட்டி போர்த்து மபோடு. அப்ப ோன் 
தகோஞ்சம் ரசஸுக்கு வருவோன்!'' 

 
''தசஞ்சிடலோம் சோர். நோரே கோரல புது எஸ்.பி. மகோர்ட்டுக்குப் 

மபோய் மபப்பர்ரஸ ரிலீவ் பண்ணிடுவோரு. அடுத்  பத் ோவது நிமி ம் 
உங்க ஆள் தவளியில இருப்போன் சோர்!'' 
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''சந்ம ோ ம். அ ோன்யோ நீ டி.ஜி.பி. ப வி வரரக்கும் வந்திருக்மக.'' 
 
''சோர், ஒரு சின்ன நிரனவூட்டல்... என் ஒய்ஃப் நிர் லோவுக்கு 

எம்.எல்.ஏ. ஸீட் மகட்டிருந்ம மன சோர்... வர்ற ம ர் ல்ல நிரறய 
புதுமுகங்கரே கட்சி அறிமுகப் படுத் ப்மபோற ோ ரிப்மபோர்ட் வரும , 
சோர்... எப்படியோவது ஒரு ஸீட் வோங்கிக் தகோடுங்க சோர்.'' 

 
''முந்திமய தசோல்லியிருந்திமய. நோன்  றக்கரல. ம ர் லுக்கு 

முழுசோ தரண்டு வரு ம் இருக்கு. கதரக்டோ தசஞ்சி  ருமவன் 
கவரலப்படோம !'' 

 
''ம ங்க்ஸ் சோர்... குட் ரநட் சோர்!'' 
 
''முக் ோர்?'' 
 
''போஸ்! அஸ்ஸலோமு அரலக்கும். இவ்மேோ சீக்கிரம  தவளிமய 

தகோண்டோந் துக்கு தரோம்ப நன்றி போஸ்!'' 
 
''யோர்ரோ அது தபோண்ணு... மரப் பண்ணியோம ?'' 
 
''விடுங்க போஸ்... மலசோ மபோர யில நடந்துமபோச்சு.'' 
 
''எப்படோ நீ திருந் ப்மபோமற? இம  மரட்டுல மபோனோ, நீ மரப் 

பண்ணிப் தபோறக்குற குழந்ர கரேதவச்மச போதி உத் ரப் பிரம சம் 
தரோம்பிடும். அப்படி ஏ ோச்சும் கின்னஸ் சோ ரன பண்ற ஐடியோ 
இருக்கோ?'' 

 
''ஸோரி போஸ். இனிம  மபோலீஸ்ல  ோட்டோ  உ ோரோ இருப்மபன்.'' 
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''அர விடு, உனக்கு ஒரு அரசன்த ன்ட் இருக்கு!'' 
 
''தசோல்லுங்க!'' 
 
''மபரு குறிச்சிக்க... பிரதீப் துமப. முஸ் கீம் தகோரல மகஸ்ல 

எனக்கு எதிரோ சோட்சி தசோல்ல தரடி ஆயிட் டோண்டோ! லக்கன்  ோக்கூர் 
உசுப்பிவிடறோன். இந்  நோயும் புத்தி இல்லோ  மகோர்ட்டுக்குக் 
கிேம்பிடுச்சி. மு ல்ல இந்  பிரதீப் துமபரவ ரசலன்ட் பண்ணிடு. 
அடுத்து இவரன உசுப்பிக்கிட்டிருக்கோமன... அவரனயும் கவனிக்கணும்!'' 

 
''லக்கன்  ோக்கூர்னோ... அந்  எம்.எல்.ஏ-ரவயோ? அந் ோரேயு ோ 

முடிக்கணும்?!'' 
 
''ஏண்டோ... அது அவ்மேோ தபரிய மவரலயோ?'' 
 
''ந க்கு எதுவும  தபரிய மவரல கிரடயோது, போஸ். ஆனோ, 

எப்பவும் ஏதழட்டு போடிகோர்டு தவச்சிக்கிட்டு ோன் அந் ோளு சுத்துறோரு.'' 
 
''அப்ப அந்  போடிகோர்டுகரேயும் மசர்த்துப் மபோடு! நோரேக்கு 

வீட்டுப் பக்கம் வோ... என் தசக்தரட்டரிகிட்மட அ வுன்ட் இருக்கும். 
வோங்கிட்டுப் மபோயிடு!'' 

 
''தயஸ் போஸ்!'' 
      

    
 
 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

ம ோட்டிவ் 6 

   
   
''ைமலோ, யோர் மபசறது?'' 
 
''நோன் யோருங்கிறது இருக்கட்டும்... நீ பத்திரிரகக்கோரன் பிமரம் 

கல்ரோ ோமன?'' 
 
''ஆ ோம்.'' 
 

''இப்ப த ரிஞ்சுக்க... நோன் அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் மபசுமறன். 
இன்தனோரு  டரவ என்ரனப் பத்தி எடக்கு டக்கோ எழுதுனோ, அடுத்  
நியூஸ் எழு  உனக்கு விரல் இருக்கோது.'' 

 
''சோர்... உங்க ப விக்குத்  குந் படி மபசுறது நல்லது!'' 
 
''என் ப விக்மக என்னோல ோண்டோ  ரியோர ! இன்னிக்கு 

கோரலயில் வந்  உங்க பத்திரிரகயில் என்னடோ எழுதியிருக்மக?'' 
 
''நீங்க ோன் தசோல்லுங்கமேன் சோர்?'' 
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''பிரதீப் துமபனு யோமரோ ஒருத் ன் தசத்துப் மபோனர  

எடுத்துப்மபோட்டு, அவரன நோன் ோன் ஆள்தவச்சுக் தகோன்ன ோ எழுதி 
இருக்கிமய... அந்  ஆளு லோரி அடிச்சு ஆக்சிதடன்ட்டுல 
தசத்துப்மபோயிட்டோன்னு மபோலீமஸ மகரஸ மூடிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 
என்னடோ உங்க .... .... ....ரு புலனோய்வு?'' 

 
''ைமலோ சோர்... வோர்த்ர ரய அேந்து மபசுங்க. நோங்கேோ 

ஒண்ணும் உங்கரே இதுல இழுக்கரல. 
 
எம்.எல்.ஏ. லக்கன்  ோக்கூர் சட்டசரபயில என்ன மபசினோமரோ... 

அர மய நோங்க தகோஞ்சம் விரிவோப் மபோட்டிருக்மகோம்.'' 
 
''மபோடுமவ, மபோடுமவ! நோன்கூடத் ோன் உன் ம ல அவதூறு 

வழக்கு மபோடப்மபோமறன். 30 மகோடி நஷ்டஈடு மகட்கப்மபோமறன். மகஸ் 
மபோடுறதுக்கு நோன் மகோர்ட்டுல கட்டுற ஸ்டோம்ப் டியூட்டி பணம் எவ்மேோ 
த ரியு ோ? அர தவச்சு உன் பத்திரிரக ஆபீரஸமய வோங்கிடலோம்!'' 

 
''சோர்... உங்ககிட்மட பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்மலனு எங்களுக்கும் 

த ரியும். ஆனோ, சமூகத்துக்கு நன்ர  தசய்யணும்னு வர்ற எங்கரே 
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 ோதிரி சிலரர உங்கேோல் விரலக்கு வோங்க முடியோது. பயமுறுத்தி 
வோயரடக் கரவக்கவும் முடியோது.'' 

 
''மயோவ், நீ என்னய்யோ சமூக மசரவ பண்றது? அதுக்குத் ோமன 

ஜனங்க எங்களுக்கு ஓட்டுப் மபோட்டு, சட்டசரபக்கும் 
நோடோளு ன்றத்துக்கும் அனுப்புறோங்க. முடிஞ்சோ, எங்க மசரவரயப் 
போரோட்டி நோலு வரி எழுது. இல்லோட்டி, கர , கவிர , மஜோக்கு 
மபோடுங்க. ரக நிரறய கவர்த ன்ட் விேம்பரம் வோங்கிக்க... புரியு ோ?'' 

 
''அட்ரவஸுக்கு நன்றி மினிஸ்டர் சோர். எங்க பத்திரிரகக்கு ஒரு 

தநறிமுரற இருக்குது. நீங்க மபோரன தவச்சிடுங்க!'' 
 
''ைமலோ... உள்துரற அர ச்சர் வீடோ? மு லர ச்சர் ரலனுக்கு 

வரப்மபோறோரு. அர ச்சரரக் கூப்பிடுங்க!'' 
 
''நீங்க ரலரனக் தகோடுங்க... அர  நோன் மினிஸ்டருக்கு 

 ோத் மறன்!'' 
 
''மிஸ்டர்... உங்க மினிஸ்டரரவிட சீஃப் மினிஸ்டர் தபரியவருன்னு 

த ரியோ ோ உங்களுக்கு? மு ல்ல அர ச்சரர ரலனுக்கு வரச் 
தசோல்லுங்க.'' 

 
''மகோவிச்சுக்கோதீங்க சோர். இம ோ ரலன் தகோடுக் கமறன்!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''ைமலோ, தஜகன்னோத் ரோய்?'' 
 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

''வணக்கம் மு ல்வர் சோமைப்...'' 
 
''தஜகன்னோத்... உங்களுக்மக த ரியும். எனக்கு ஓவரோ தநருக்கடி 

வந்துட்டிருக்கு...'' 
 
''புரியுதுங்க, ஐயோ. ஆனோ, மபோதிய சோட்சிகள் இல்மலன்னு 

தசோல்லி, என் ம ல் இருந்  தகோரல மகரஸ நீதி ன்றம்  ள்ளுபடி 
பண்ணிடுச்மச!'' 

 
''உங்க வி யம் முடிஞ்சுமபோச்சு. ஆனோ, உங்க ரபயன் விக்கி ரோய் 

ம மல இருக்கிற ரூபி கில் தகோரல மகஸ் பத்தி மீடியோவுல கிழிகிழின்னு 
கிழிக்கிறோங்கமே. இ ோல, நம்  கட்சிமயோட இம மஜ கோலி 
ஆயிடும்மபோலிருக்மக!'' 

 
''ஐயோ... நீங்க  ப்போ நிரனக்கக் கூடோது. என் ம மல 32 மகஸ் 

இருந்தும், கட்சித்  ரலர  என்ரன உள்துரற அர ச்சர் ப வியில் 
அ ர்த் லியோ? பிறகு என்ன ஆச்சு? ஒரு மகஸ்லயோவது என்ரன 
குற்றவோளினு தசோல்லி தீர்ப்பு வந்  ோ? அப்புறம், என்  கன் மகஸ்ல 
 ட்டும் எதுக்கோகத் ம ரவ இல்லோ  நீங்க ப ற்றப்படணும். தீர்ப்பு 
வரட்டும்... அப்புறம் தசோல்லுங்க!'' 

 
'' த்  வழக்குகள்  ோதிரி இது கிரடயோது தஜகன்னோத்! ரூபி கில் 

தகோரல வழக்கு ோன் இன்னிக்கு அத் ரன டி.வி-யிலும் ரைரலட் 
நியூஸ். நோடு முழுக்க தினமும் இம ோட முன்மனற்றத்ர க் கவனிக்கிற 
அேவுக்கு ரை புதரோஃரபல் மகஸ் ஆயிடுச்சு.'' 

 
''ஐயோ, நீங்களும் வக்கீலுக்குப் படிச்சவங்க. உங்களுக்குத் 

த ரியோ ோ? நோரேக்கு இந்  மீடியோக்கேோ கவுன்  ோட்டிக்கிட்டு வந்து 
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தீர்ப்பு தசோல்லப்மபோகுது? நீதிபதி ோமன தசோல்லணும்? மீடியோ 
தசோல்லுதுன்னு எல்லோ மினிஸ்டரும் ரோஜினோ ோ பண்ண 
மவண்டியிருந் ோ, மகபி தனட்டில் மூணில் தரண்டு பங்கு நோரேக்மக 
கோலியோயிடும். என் ரபயன் மகஸில் தீர்ப்பு வரட்டும். அப்புறம் என்ன 
பண்றதுன்னு போர்த்துக்கலோம். சரிங்கேோ ஐயோ?'' 

 
''உள்ேோட்சித் ம ர் ல் முடிகிற வரரக்கும் நம்  கட்சித்  ரலர ரய 

நோன் எப்படிமயோ ச ோளிச்சிட்மடன். ஆனோ, இனி உங்க வி யத்துல 
என்னோல எதுவும் தசய்ய முடியும்னு ம ோணரல தஜகன்னோத். முக்கிய ோ, 
அந்  பத்திரிரகக்கோரன் அருண் அத்வோனி எழுதுற கட்டுரரகரே நீங்க 
படிக்கிறீங்க ோமன... ரூபி கில் மகஸில் இருந்து உங்க ரபயரன 
விடுவிக்கிறதுக்கோக நீங்க நீதிபதிக்மக பணம் தகோடுத்துட்டீங்கனு 
இன்னிக்கு எழுதியிருக்கோன். இப்படி எல்லோம் எழு றதுக்கு இடம் 
தகோடுத் ோ, வர்ற ம ர் ல்ல நம்  கட்சி கட்டோயம் கோலி ஆயிடும்னு 
 ரலர  பயப்படுது!'' 

 
''எழுதிட்டுப் மபோறோன் விடுங்க ஐயோ! அவன் இங்கிலீஷ்ல ோமன 

கிறுக்குறோன். நம்  வோக்கோேர்களில் எவனுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கத் 
த ரியும் தசோல்லுங்க? இதுக்குத் ோன் நம்  கல்வி அர ச்சர்கிட்மட 
அடிக்கடி தசோல்லுமறன்... எல்லோ இங்கிலீஷ் மீடியம் பள்ளிகளுக்கும் 
 ரட தகோண்டுவரணும்னு! நம்   ோய்த ோழியோன இந்தியில்  ட்டும் ோன் 
போடம் தசோல்லிக் தகோடுக்கணும். அப்படி தசஞ்சோத் ோன்,  ோய்த ோழிப் 
பற்று வேரும். கூடமவ, அடுத்   ரலமுரறகிட்மடயும் நோ  நிம் தியோ 
அரசியல் பண்ண முடியும். மூங்கிலோ இருக்கும்மபோம  பிடுங்கி 
எறிஞ்சிட்டோ, அப்புறம் எவன் புல்லோங்குழல் ஊ  முடியும், தசோல்லுங்க!'' 

 
(தஜகன்னோத் ரோயின் இடிச் சிரிப்பு) 
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''சரி தஜகன்னோத் ரோய். உங்க  கன் மகஸ்ல தீர்ப்பு அவனுக்குப் 
போ க ோ வந் ோ, அப்புறம் என்னோல உங்கரேக் கோப்போத்  முடியோது. 
அப்புறம் நீங்க, என் ம ல வருத் ப்படவும் கூடோது... புரியு ோ? 
நோரேக்கு மகபிதனட் கூட்டத்தில் சந்திப்மபோம். வணக்கம்!'' 

 
''வணக்கம், மு ல்வர் சோமகப்!'' 
 
''ைமலோ, ருக்ஸோனோ?'' 
 
''இப்ப ோன் நிரனப்பு வந்துச்சோக்கும். என்கூட மபசோதீங்க... மநத்து 

 ட்டும் 100 எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பி இருப்மபன். அதுக்கு ஒரு வரி பதில் 
அனுப்பக்கூட ஐயோவுக்கு மநரம் இல்ரலயோக்கும்!'' 

 
''கண்ணு... அரசியல்னோ அவ்மேோ சோ ோரணம்னு நிரனச்சிட்டியோ? 

அதுவும் உள்துரற அர ச்சர்னோ, எவ்மேோ மபஜோர் த ரியு ோ? ஆயிரம் 
 ரலவலி, லட்சம் குழப்படி! அதுவும் இந்  ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். 
அதிகோரிங்க இருக்கோனுங்க போரு... எதுக்தகடுத் ோலும் நோலு ஃரபரலத் 
தூக்கிட்டு வந்து, வேர்ச்சிப் பணி, சட்டம் - ஒழுங்கு, அது இதுனு மீட்டிங் 
மபோட ஆரம்பிச்சிடுறோனுங்க. சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் வயசோன கோலத்துல 
மவற தபோழுதுமபோக்கு எதுவும் இல்ரல... நோள் கணக்கோ மீட்டிங்ல 
உக்கோந்துக்கறோரு. அப்புறம் எங்மக நோன் எந்திரிச்சு வந்து உன்கூட 
மபசுறது?'' 

 
''இன்னும் ப வியில இருந்து எவ்வேவு ோன் சம்போதிச்சுக்கிட்மட 

இருப்பீங்க? இந்  அரசியல் சனியரனதயல்லோம் ஒமரயடியோக  ரல 
முழுகிட்டு வந்திடுங்கமேன்!'' 
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''அடிப் போவி! என்ரனப் தபோறுத் வரரக்கும் நீ எவ்மேோ தபரிய 
மபோர மயோ... அர விடப் தபரிய மபோர  இந்  அரசியலும் ப வியும்! 
ஒரு  டரவ உள்மே நுரழஞ்சிட்டோ, அப்புறம் தவளிமய வர்றதிதலல்லோம் 
யோருக்கும் இஷ்டம் இருக்கோது!'' 

 
''அப்ப என்ரன விட்டோலும் விடுவீங்க... அரசியரலயும் 

ப விரயயும் விட  ோட்டீங்க, அப்படித் ோமன?'' 
 
''ரபத்தியம்... ஊர் உலகத்துக்குத் த ரியோ , இந்  உள்துரற 

அர ச்சருக்கு உள்மே தபோங்குற கோ ரல எத் ரன கவிர  எழுதிச் 
தசோன்னோலும் தீரோது. அது மபோகுது... மவதறன்ன விமச ம் தசோல்லு!'' 

 
''தபரிசோ ஒண்ணும் இல்ரல. பியூட்டி போர்லருக்குப் மபோயிருந்ம ன். 

'மவக்ஸிங்' பண்ணிக்கிட்மடன். அப்படிமய ஃமபஷியலும் பண்ணிட்மடன். 
பட்டு  ோதிரி இருக்கும், இப்மபோ எங்மக த ோட்டோலும்! நீங்க ோன் வரமவ 
 ோட்மடங்கறீங்க!'' 

 
''வர்மறன்... வர்ற தவள்ளிக்கிழர  என் தபோண்டோட்டி சுமித்ரோ 

அவமேோட தசோந்  ஊருக்குப் மபோறோ. அன்னிக்கு ரோத்திரிமய கிேம்பி 
வந்திடமறன். தரண்டு நோள் உன்மனோட ோன் எல்லோம !'' 

 
''நிஜம் ோ தசோல்லுங்க... இலக்கியம், கவிர  எல்லோம் என்கிட்மட 

மபசுறீங்கமே... உங்க சம்சோரத்ம ோட இத ல் லோம் பகிர்ந்துக்க 
முடியு ோ?'' 

 
''விவரம் புரியோ  கோலத்துல நோன் தசஞ்ச ஒமர  ப்பு அவரேக் 

கல்யோணம் பண்ணிக்கிட்டது ோன்!'' 
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''ஏன், இப்ப  ட்டும் விலகி வந்திட முடியோதுக்கும்?'' 
 
''தபோது வோழ்க்ரகக்கு வந்  பிறகு, நம்  தசோந்  வோழ்க்ரகபத்தி 

அத் ரன சீக்கிரம் முடிதவடுக்க முடியோது. நம்  இம மஜோட மசர்த்து 
கட்சி இம ஜும் கோலி ஆயிடும். பத்திரிரகக்கோரனுங்க இதுக்குத் ோமன 
நோக்ரகத் த ோங்கப் மபோட்டுக்கிட்டு மவட்ரட நோய்  ோதிரி 
அரலயுறோனுங்க...'' 

 
''போவம் ோன் நீங்க!'' 
 
''தபோண்டோட்டிரய விடு கண்ணு... என் புள்ரே  ட்டும் என்ன... 

தகோஞ்ச நஞ்ச டோர்ச்சரோ தகோடுக்கறோன்? சின்ன வயசுல இருந்ம  
அவனோல எனக்கு வி ம் வி  ோன த ோல்ரல. இப்ப என் ப விரயமய 
கோவு மகக்குற அேவுக்கு ஒரு தகோரல மகஸுல  ோட்டி இருக்கோன். 
போர்ட்டி தகோடுக்குற இடத்துல பல மபரு போக்குற  ோதிரி, மபோர யில 
ஒரு தபோண்ரண சுட்டுத்  ள்ளி இருக்கோன். இன்தனோரு பக்கம் என் 
தபோண்ணு தகோடுக்குற டோர்ச்சரும்  ோங்க முடியரல... 'மவணும்'னும் 
தசோல்லோ , 'மவணோம்'னும் தசோல்லோ , எல்லோத்துக்கும் ஊர க் 
மகோட்டோன்  ோதிரிமய திரியுறோ. அவ ம மல நோன் உசுரரமய 
தவச்சிருக்மகன். அற்பு  ோன குடும்பத்துல  ோப்பிள்ரேரயத் ம டிப் 
பிடிச்சு, நோமட போர்த்து அசந்துமபோற  ோதிரி கல்யோணம் 
பண்ணிரவக்கணும்னு ஆரசப்படமறன். ஆனோ, கல்யோணம  
மவணோம்னு தசோல்லிக் கழுத் றுக்குறோ!'' 

 
''மவற ஏ ோச்சும் கோ ல், கத்திரிக்கோய்னு இருக்கப் மபோகுதுங்க...'' 
 
''அதுவும் த ரியரலமய... வீடு தபருக்குறவன், கோர் துரடக்கிறவன் 

வீட்டுக் குழந்ர கமேோட ோன் எந்மநரமும் மபச்சு, சிரிப்பு! அந்   ோதிரிக் 
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குடும்பத்துல இருக்கிற ஒண்ணுக்கும் உ வோ  ரபயன் எவரனயோச்சும் 
திடீர்னு இழுத்துக்கிட்டு ஓடிப் மபோயிடுவோமேோனு பய ோ இருக்கு. அப்படி 
ஏதும் தசஞ்சு எங்க குடும்ப தகௌரவத்ர   ண்ணுல ம ய்க்க நிரனச்சோ... 
சத்திய ோ அந்  நிமி ம  அவரே நோன் சுட்டுக் தகோன்னுடுமவன்!'' 

 
''ஐய... விடுங்க! இல்லோ  ஒரு வி யத்ர க் கற்பரன பண்ணி 

எதுக்கு பிேட் பிர ரர ஏத்திக்கிறீங்க?'' 
 
''ம்ம்ம்... குருஜியும் அர த் ோன் தசோல்றோரு. என்னம ோ மபோ 

கண்ணு... நீயும் குருஜியும்  ட்டும் ோன் என்ரன நல்லோப் 
புரிஞ்சுதவச்சிருக்கீங்க.'' 

 
''ஆனோ, நீங்க என் ஆரசரயப் புரிஞ்சுக்கமவ  ோட்மடங் குறீங்க... 

ஃபோரின் டிரிப் கூட்டிட்டுப் மபோங்கனு எத் ரன  டரவ மகட்டிருப்மபன்!'' 
 
''போர்த்தியோ...  றுபடி முருங்ரக  ரம் ஏறுறிமய. எனக்கு இப்ப 

இருக்குற குத் ல் குரடச்சலுக்கு நடுவுல உன்ரன கூட்டிக்கிட்டு பிமேன்ல 
ஏறுனோ, மவற விரனமய மவண்டோம். அதிமல«யும் அருண் அத்வோனினு 
ஒரு பத்திரிரகக்கோரன் இருக்கோன். நோம்  ங்குற இடத்துக்மக பறந்து 
வந்து, ரகசிய மக ரோ 'ஸ்டிங்' ஆபமர ன் நடத்தி 
அசிங்கப்படுத்திடுவோன். தகோஞ்ச நோள் தபோறுத்துக்க... சரியோ?'' 

 
(விசும்பி அழும் குரல்) 
 
''ருக்ஸோனோ தசல்லம்! இப்படிதயல்லோம் என்  னரசக் 

கஷ்டப்படுத் லோ ோ? நீ மகட்டு மவற என்ன நோன் தசய்யரல தசோல்லு? 
இந் ோ, தவள்ளிக்கிழர  வரரக்கும்  ோங்குற  ோதிரி முத் ம் 
தகோடுக்கிமறன்... தவச்சுக்க...'' 
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த ோச்... த ோச்... த ோச்! 
 
''அப்போ!'' 
 
''தசோல்லு விக்கி...'' 
 
''தீர்ப்பு ஒண்ணும் பிரச்ரனயோ இருக்கோம ...'' 
 
''இருக்கோது. இருந் ோலும், தீர்ப்பு தசோல்ற ம திரய பிப்ரவரி 15-

க்கு ம மல ஒத்திப்மபோடுற  ோதிரி ஏற்போடு பண்ணிட்மடன். உன் 
ஜோ கப்படி நல்ல மநரம் அதுக்கு அப்புறம் ோன் த ோடங்குற ோ குருஜி 
தசோல்லி இருக்கோர்.'' 

 
''அப்ப நோன் கவரலப்பட மவணோம்ல?'' 
 
''மவணோம். ஆனோ, உன்னோல எனக்கு எத் ரன மவ ரனனு 

தகோஞ்ச ோச்சும் புரிஞ்சுக்க  ோட்மடங்குறிமய... திரும்பத் திரும்ப 
ஏ ோச்சும் வில்லங்க ோப் பண்ணிட்டு வந்து நின்னோ, எத் ரன கோலத்துக்கு 
நோன் உன்ரனக் கோப்போத்திக்கிட்மட இருக்க முடியும்?'' 

 
''அப்புறம் அப்போனு ஒருத் ர் எதுக்கு ோன் இருக்குறது?'' 
 
''நல்ல மகள்விடோ  வமன. இப்படி எல்லோம் துளிகூட என் ம ல 

அன்மபோ, அக்கரறமயோ இல்லோ  நீ மபசுறர ப் போர்க்கும்மபோது, 
நிஜ ோமவ நீ எனக்குத் ோன் தபோறந்தியோனு சந்ம க ோ இருக்குடோ!'' 

 
''அம் ோகிட்மட மவணோ மகட்டுச் தசோல்லவோ?'' 
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''மபோரன ரவயிடோ தபோறுக்கித் ... ... ... ...மன!'' 
 
த ோய்... த ோய்... த ோய்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
சந்ம கப் புள்ளி: 6 
அசட்டு அத ரிக்கன் லோரி மபஜ்! 
 
ைோய்! என் தபயர் லோரி மபஜ். தடக்ஸோஸின் ஒரு சு ோரோன 

நகரத்தில் இருக்கும் சூப்பர்  ோர்க்தகட்டில் சோ ோன்கரே சு ந்து தசன்று 
அடுக்குகிற 'ஃமபோர்க் லிஃப்ட்' வண்டிக்கு டிரரவரோக இருக்கிமறன். 
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பலரும் என்ரன 'லூஸு... முட்டோள்!' என்று இங்மக 
தசோல்கிறோர்கள். இப்மபோது நோன் தசோல்லப்மபோகிற வி யங்கரேப் 
தபோறுர யோகக் மகளுங்கள். அப்புறம் தசோல்லுங்கள்... உங்களுக்கும் 
அம  அபிப்பிரோயம் ோனோ என்று! 

 
மு ல் வி யம்... என் வோழ்க்ரகயிமலமய இன்று மிக  கிழ்ச்சியோன 

நோள். நோன் பிறந்து வேர்ந்  அத ரிக்கோவில் இருந்து... மு ல் 
 டரவயோக வி ோனம் ஏறி, எனக்குப் பிடித்  இந்தியோவுக்குக் கிேம்பப் 
மபோகிமறன்.  ட்டனுக்கும்  கோரோஜோக்களுக்கும் தபயர் தபற்ற ம சம் 
அல்லவோ இந்தியோ. 'டிங்குடிங்கு' என்று பிர ோண்ட ோன யோரனகள் 
எங்கும் நட ோடும் நோடு... அம மபோல் எங்கும் த ருக்களில் ஒட்டகங்கள் 
வண்டி இழுத்துக்தகோண்டு ஓடு ோம ! 

  
எல்லோவற்றுக்கும் ம லோக, உலகத்திமலமய மிக மிக அழகோன 

சப்னோ சிங் வோழ்கிற ம சம் என்ற ஒரு கோரணம் மபோ ோ ோ எனக்கு! 
சப்னோ சிங் யோதரன்று உங்களுக்குத் த ரியோது... இல்ரலயோ? அவள் 
அடுத்  இரண்டு வோரங்களில் எனக்கு  ரனவி ஆகப்மபோகிறவள்! 

 
இந்தியத் திரு ணங்கள் எப்படி எல்லோம் நடக்கும் என்று சப்னோ 

சிங் எனக்கு எழுதிய கடி ங்களின் மூலம  அறிந்துதகோண்மடன். அதிரும் 
இரசக்கு நடுமவ, இந்தியப் தபண்கள் ஆடும் நடனம் அப்படி ஒரு 
 யக்கத்ர  உண்டோக்கு ோம . என் அம் ோவுக்குத் திரு ணம் என்றோல் 
தரோம்பப் பிடிக்கும். அவள்  ட்டும  இது வரர நோலு திரு ணங்கள் 
நடத்திக்தகோண்டோள் என்றோல் போர்த்துக்தகோள்ளுங்கள்! ஆனோல், நோன் 
ஓர் இந்தியப் தபண்ரண  ணந்துதகோள்ே முடிவு தசய் மபோது, அவள் 
ஏகத்துக்கும் தடன் ன் ஆனோள். 
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'இந்தியர்கள் நோற்றம் பிடித் வர்கள். அழுக்கோ னவர்கள். ஓட்ரட 
இங்கிலீஷ் மபசுகிறவர்கள்' என்று அவேோகமவ ஒரு கருத்துடன் 
இருந் ோள். சப்னோ சிங்கின் மபோட்மடோரவயும், அவள் எழுதிய 
கடி ங்கரேயும் கோட்டியமபோது பிரமித்துப்மபோனோள். பிரபஞ்சத்திமலமய 
மிக அழகோன ஒரு தபண்ரண  ன்  கன்  ணக்கப்மபோகிறோன் என்று 
பூரித் ோள். தடக்ஸோஸ் ஏரியோவில்  னக்குத் த ரிந்  அத் ரன மபரிடமும் 
மபோட்மடோரவக் கோட்டி பீற்றிக்தகோண்டோள் என் அம் ோ. 

 
நோனும் என் அம் ோவும் ஒருவர் மீது ஒருவர் உயிருக்கு உயிரோகப் 

போசம் ரவத்திருக்கிமறோம். எனது மிகவும் சின்ன வயதிமலமய அப்போ 
வீட்ரட விட்டு ஓடிவிட்டோர். நோங்கள் இருவரும் மசோற்றுக்மக சிங்கி 
அடிக்கும் அேவுக்கு ம ோச ோன வறுர யில் வோடிமனோம். எப்படிமயோ 
என் அம் ோரவ ஒரு தஜன்டில்ம ன்  ணந்துதகோண்டோர். நோங்கள் 
ரவத்திருந்   ம் ோத்தூண்டு வீட்ரடயும், சில கோல் நரடகரேயும் 
விற்றுவிட்டு, என்ரனயும் என் அம் ோரவயும் கிரோ ோந் ரத்தில் இருந்து 
நகரப் பகுதிக்குக் கூட்டி வந் ோர் அந்  தஜன்டில்ம ன். 

 
மசோக ோன அந் ப் பழசுகரே விட்டுத் ள்ளுங்கள்... என் கனவுக் 

கன்னி சப்னோ சிங்ரக நோன் எப்படி சந்தித்ம ன்? அது ோன் நீங்கள் 
த ரிந்துதகோள்ே மவண்டிய வசீகரக் கர . 'திரு ணங்கள் தசோர்க்கத்தில் 
நிச்சயிக்கப்படுகின்றன!' என்று உறுதியோக நம்புகிறவன் நோன். அதிலும் 
யோரர... யோர்... எப்மபோது... எங்கு திரு ணம் தசய்ய மவண்டும் 
என்பர , கடவுள்  னது ரடரியில் நச்தசன்று குறித்துரவத்து 
இருப்ப ோக நம்புகிமறன்! 

 
ரோண்டி ஏல் என்று எனக்குப் பள்ளித் ம ோழன் ஒருத் ன் உண்டு. 

அவரன  ோதிரி ஒரு சிலருக்கு உடம்பு பூரோவும்  ச்சம் ரவத்துப் 
பரடத் தும் இரறவன் ோன். ரோண்டி ஏலுக்கு ஒரு தபண் மீது ஆரச 
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வந்துவிட்டோல்... மபோதும்! அதிரடி புதிரடியோக அவரே பிக்கப்பண்ணி, 
அர விட சீக்கிர ோக 'டிரோப்' பண்ணி  றந்தும்விடுவோன். அடுத்  
தபண்ரண அ ற்குள் தரடி பண்ணியிருப்போன்! 

 
என்ரன  ோதிரி, கோய்ந்துமபோய்க் கோத்திருக்கும் ஜன் ங்கரேயும் 

இரறவன் ோன் பரடக்கிறோன். இத் ரனக்கும் நோன், என் சூப்பர் 
 ோர்க்தகட் சூபர்ரவஸர் ஜோனி ஸ்கோர்ஃமபஸ்  ோதிரி அசிங்க ோன 
ம ோற்றத்தில் இருப்ப ோக நிரனக்கவில்ரல. ஐந்து அடி ஏழு அங்குல 
உயரம்.  ணல் கலர். 10 வய ோன என் தசோந் க்கோரச் சிறுமி ஒருத்தி, 
''லோரி மபஜ்... உன் முகம் இன்னும் தகோஞ்சம் ரவுண்டோகவும், மூக்கு 
இன்னும் தகோஞ்சம் சின்ன ோகவும்,  ரலமுடி இன்னும் சற்று 
அடர்த்தியோகவும், எரட இன்னும் 50 பவுண்டு குரறவோகவும் இருந் ோல் 
நீ ைோலிவுட் அழகன் டோம் க்ரூஸ்  ோதிரிமய இருப்போய்!'' என்கிறோள். 
என் எரடரயக் குரறக்க நோனும் கடும் முயற்சியில் இருக்கிமறன். 
மூக்ரகயும்  ரலமுடிரயயும் ோன் எப்படி  ோற்றுவது என்று 
த ரியவில்ரல! 

 
28 வயரசத்  ோண்டியும் எனக்குக் கல்யோண ஆரச வரோ ல் 

இருப்பர ப் போர்த்து என் அம் ோ கவரல அரடந் ோள். ஒருமவரே, 'ஓ! 
அவனோ நீ?' வரகயறோவோக இருப்மபமனோ என்றுகூட சந்ம கப் பட்டோள். 
என்மனோடு பழகிய மிகவும் தசோற்ப ோன ஆண் நண்பர்கரேயும் 
விரட்டியடிக்க ஆரம்பித் ோள். நல்லகோல ோக, 'மபனோ நண்பர்கள்' சங்கம் 
ஒன்று என் அம் ோவின் எண்ணத்ர  முறியடித் து. இந்  மபனோ 
நண்பர்கள் சங்கத்துக்கு உறுப்பினர் கட்டண ோக 40 டோலர்கள் 
கட்டினோல் ( வரணயில் கட்டவும் அனு தி உண்டு), அவர்கள் உலகின் 
தவவ்மவறு நோடுகளில் வசிக்கிற ஏழு மபரழகிகளின் அட்ரஸ்கரே 
ந க்குத்  ருவோர்கள் (தபண்கள் பணம் கட்டினோல் மபரழகர்கள் 
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அட்ரஸ்!). அப்படி அவர்கள் தகோடுத்  ஏழு அட்ரஸில் சில நோடுகளின் 
தபயமர எனக்கு அப்மபோது ோன் த ரியும். 

 
ஒமர ச யத்தில் ஏழு நோட்டுப் மபரழகிகரே  போல் மூலம் டீல் 

தசய்வ ற்கு தரோம்பத் ோன்திணறிமனன். இருந் ோலும் ஆங்கில எழுத்து 
வரிரசப்படி ஒவ்தவோரு தபண்ணோகத் ம ர்ந்த டுத்து, தலட்டர் 
மபோட்மடன். 

 
ஆப்கோனிஸ் ோனில் இருந்  அலிஃபோ, கிழக்கு திம ோரில் வோழ்ந்  

ஃமபோரீஸ், ஃபிஜி தீவில் இருந்  தஜனிஃபர், இரோன்கோரி ரலலோ, 
லத்திவியோவின் மலோலிடோ, தகோசோவோ அழகி ரகத் என்று வரிரசயோக 
தலட்டர் மபோஸ்ட் தசய்ம ன். கரடசியோகத் ோன் இந்தியோவின் சப்னோ 
சிங்குக்கு தலட்டர் மபோட்மடன். 

 
அந் ப் தபண்களும் எனக்கு பதில் மபோட்டோர்கள். இதில் மூன்று 

தபண்களுக்கு ஒழுங்கோக இங்கிலீஷ் எழு த் த ரியவில்ரல. ஸ்தபல்லிங் 
தகோரல! 'லவ், அத ரிக்கோ, பியூட்டிஃபுல்' மபோன்ற வோர்த்ர கரேத் ோன் 
அவர்கள் குறிப்பிடுகிறோர்கள் என்பர க் கண்டுபிடிக்கமவ எனக்கு 
 ணிக்கணக்கில் ஆனது. ஆப்கோனிஸ் ோன், கிழக்கு திம ோர் நோட்டுப் 
தபண்கமேோ,  ங்கள் நோட்டு அரசியல் விவகோரங்கரேப்பற்றி எழுதி, என் 
 ண்ரடரயக் குழப்பினோர்கள். ஃபிஜி நோட்டு பஜோரி,  ன் மு ல் 
தலட்டரிமலமய துளிகூட கூச்சம் இல்லோ ல் என் கிதரடிட் கோர்டு 
நம்பரரக் மகட்டு பகீர் பண்ணினோள். 

 
ஒரு கட்டத்தில் இது எதுவும  சரிப்படோது என்று ம ோன்றியது 

எனக்கு. லத்தீவியோவில் மலோலிடோவின் கர  த ோத்  ோக மவறு  ோதிரி. 
'ைமலோ ைோரி... நீ என்ரன 011-371-75298980 என்ற நம்பரில் 
கூப்பிமடன். உன் குரரலக் மகட்கணும்மபோல இருக்கு' என்று தலட்டரில் 
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தசோல்லி இருந் ோள். '16 வய ோன அழகிய இேம்தபண்' என்றும் 
தசோல்லி இருந் ோள். என் வயசுக்கு அவள் தரோம்ப இேசுமபோல 
த ரிந் ோலும் நோன் விடவில்ரல. ரசக்கிள் பம்ப்ரப ரவத்து கிணற்று 
ஆழத்ர  அேக்க முடியு ோ? அந்   ோதிரி வயரச ரவத்த ல்லோம் 
கோ ரல அேந்துவிட முடியு ோ என்ன? நோன் அவரே மபோனில் 
கூப்பிட்மடன். 

 
அமநக ோக, மலோலிடோ தசோன்ன வயசு  ப்போக இருக்க மவண்டும். 

சத்திய ோக அது 16 வயசுக்கோன குரல் அல்ல. ஆண்டு அனுபவித்  ஒரு 
 டிப்பு அவள் குரலில் த ரிந் து. அல்லது, கடுர யோன ஆஸ்து ோ 
மநோய் அவளுக்கு இருக்க மவண்டும். மபோரன எடுத்து  ஸ்ஸுபுஸ் 
தஸன்று மூச்சு வோங்கியபடி மபசினோள். மநரில் போர்த்து இருந் ோல்... 
அப்மபோம  எனக்கோகப் படுக்ரகரய விரிக்கிற ோதிரி அவள் மபசியதும் 
அதிர்ச்சிரயக் கூட்டியது. 

 
அந்  மபோன்கோலுக்கு 57 தசோச்சம் டோலர் பில் வந் மபோது எனக்கு 

மூச்சு அரடக்கிற  ோதிரி இருந் து. 'மலோலிடோ இருக்கும் திரசப் பக்கம  
இனி திரும்புவதில்ரல!' என்று முடிவு எடுத்ம ன். 

 
ஆக, இந்தியோவில் இருந்து பதில் கடி ம் எழுதியிருந்  சப்னோ சிங் 

 ட்டும  போக்கி என்பது உங்களுக்கும் இந்மநரம் புரிந்திருக்கும். 
என்னமவோர் அழகோன ஆங்கிலத்தில் அவள் பதில் எழுதி இருந் ோள் 
த ரியு ோ? தபண் விடு ரலக்கோகவும், சோதியக் தகோடுர க்கு எதிரோகவும் 
இந்தியோவில் மபோரோடி வருவ ோக அவள் தசோல்லி இருந் ோள். வீட்டில் 
மபோன் வசதி கிரடயோ ோம். அந்  அேவுக்கு வறுர யோன குடும்ப ோம். 
அர ப் படித் தும  எனக்கு அழுரக வந்துவிட்டது. சப்னோ சிங்குக்கு 
அடுத்  கடி ம் மபோட்மடன். அவள் அ ற்கும் பதில் மபோட்டோள். இரண்மட 
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 ோ ங்களில் நோங்கள் எங்கள் மபோட்மடோக்கரேப் பரி ோறிக்தகோள்ளும் 
அேவுக்கு தநருங்கிவிட்மடோம். 

 
நோனும் எத் ரனமயோ உலக அழகிகரேயும், பிரபஞ்ச 

அழகிகரேயும், எத் ரனமயோ நடிரககரேயும் பத்திரிரககளில் 
போர்த்திருக்கிமறன். அப்மபோது எல்லோம் தவளிப்பட்ட பிரமிப்பும் 
தபருமூச்சும் எத் ரன அபத்  ோனது என்று இப்மபோது எனக்குப் 
புரிந் து. அவர்கரே எல்லோம் தூக்கிச் சோப்பிடுகிற அழகி அல்லவோ 
இப்மபோது எனக்கு 'மபனோ ம ோழி'யோக கிரடத்திருக்கிறோள்! ம ோழியோ... 
மசச்மச! அவள் அனுப்பிய மபோட்மடோரவ போர்த் தும  என் 
உச்சந் ரலயில் இருந்து உள்ேங்கோல் வரரக்கும் 'கோ ல்... கோ ல்!' 
என்று அலற ஆரம்பித்துவிட்டது! 

 
ர ரியம் த ோத் த்ர யும் திரட்டிக்தகோண்டு கடந்  ஜூன்  ோ ம் 

அவளுக்கு ஒரு கடி ம் எழுதிமனன். அவரேத் திரு ணம் தசய்துதகோள்ே 
விரும்புவர  பளிச்தசன்று தசோன்மனன். அத் ரன சீக்கிரத்தில் 
போசிட்டிவ்வோக அவள் பதில் கடி ம் மபோடுவோள் என்று நம்பமவ 
முடியவில்ரல. நியூயோர்க்கில் இப்மபோது இல்லோ  இரட்ரட மகோபுரத்தின் 
உச்சியில் ஏறிக்தகோண்டு கூவலோம்மபோல் இருந் து - 'நோமன உலகின் 
நம்பர் ஒன் அதிர்ஷ்டசோலி' என்று! 

 
அ ன் பிறகு மவகமவக ோக இந்தி கற்க ஆரம்பித்ம ன். எனக்கோக 

சுரவயோன சோக்மலட் பிரவுனி  யோரிப்பது எப்படி என்று அவளும் 
யோரிடம ோ கற்றுக்தகோண்ட ோக தலட்டர் மபோட்டோள். கல்யோணத்துக்கு 
நோளும் குறித்ம ோம். அ ற்கோன ஏற்போடுகரே இந்தியோவில் தசய்வ ற்கு 
அவள் 5,000 டோலர் மகட்டோள். மு லில் மூச்சரடத் ோலும்... அங்மக 
இங்மக அரலந்து திரிந்து, ரகமயந்தி கடன் வோங்கி... பணத்ர  
இந்தியோவுக்கு அனுப்பிரவத்ம ன். 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

மூன்று வோரங்களுக்கு முன்னோல் ோன் எங்கள் கல்யோண 
அரழப்பி ரழ இந்தியோவிமலமய அச்சடித்து அனுப்பிரவத் ோள் சப்னோ 
சிங். இம ோ,  ோப்பிள்ரே மஜோருடன் நியூ தடல்லிக்கு வி ோனம் ஏறத் 
 யோரோகிவிட்மடன்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
கல்யோணப் தபண்... கனவுக் கன்னி! 
 
''ைோய் தபோண்ணுங்கேோ? ைவ் ஆர் யூ ஆல்?'' என்று            
விசோரித்ம ன் வி ோனத்தில். இந்தியோவுக்கு கிேம்பிக்தகோண்டு 
இருந்  அத ரிக்கன் ஏர்ரலன்ஸ் வி ோனம் அது. நோன் ைோய் 
தசோன்ன பணிப் தபண்கள் கண்ணோடி தபோம்ர கள்மபோல 
இருந் ோர்கள். ஆனோல், சப்னோ சிங் பக்கத்தில் நின்றோல்... 
அவர்கள் தூசு! 

 
தநட்ரடக் தகோக்கு  ோதிரி இருந்  ஒரு வி ோனப் பணிப்தபண் 

என்ரன 116-பி என்கிற ஸீட் மநோக்கி நடத்திப் மபோய் உட்கோரரவத் ோள். 
எனக்கு அந்  இடம் தரோம்பப் பிடித் து. ஏமரோப்மேனின் கரடசியில் 
ஒதுக்குப்புற ோக இருந் து. பக்கத்திமலமய டோய்தலட் வசதி! 

 
என் ஒரு பக்கத்து ஸீட்டில் ஒரு குண்டு மலடி உட்கோர்ந்து சுவருக்கு 

தபயின்ட் அடிக்கிற  ோதிரி லிப்ஸ்டிக் தீற்றிக்தகோண்டு இருந் ோள். 
இன்தனோரு பக்கம் இந்தியன் மபோல த ரிந் வன், ரடட்டோக டி  ர்ட் 
மபோட்டு, பரீட்ரசக்குப் மபோகிறவன்  ோதிரி படித்துக்தகோண்டு இருந் ோன். 
 ரலயில் ஒரு குல்லோ! 
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குண்டு மலடியின் ம ோரேத் த ோட்டுக் மகட்மடன் - 'ைல்மலோ 
ம டம். நீங்க எங்மக மபோறீங்க?'' 

 
அம்ர  மபோட்டவரனப் போர்த்து அலறி ஒதுங்குகிற ம ோரரணயில் 

 ன் உடம்ரபக் குலுக்கிக்தகோண்டோள் அந் ப் தபண் ணி. முரறத்  ோள் 
என்ரன. இந்திய இரேஞன் தகோஞ்சம் ஃப்தரண்ட்லியோகத் த ரிந் ோன். 

 
''ைமலோ பிர ர்! வீட்டுல அம் ோ,  த் வங்க எல்லோரும் நல்லோ 

இருக்கோங்கேோ?'' என்று மகட்டு ரவத்ம ன். 
 
வீட்டு வோசலுக்கு வந்து நிற்கிற கன்றுக்குட்டிரயப் போர்க்கிற  ோதிரி 

என்ரனப் போர்த் ோன். ''எக்ஸ்கியூஸ் மீ! இப்ப நீங்க என்ன மகட்டீங்க?'' 
என்றோன். 

 
நோனோ அசருமவன்! 
 
''ஆப் ரகமஸ ரைங்?'' என்மறன் கற்றுரவத்  இந்திரய ரவத்து. 
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''ஐ'ம் ஃரபன்!'' என்றோன் பிர ோ  ோன இங்கிலீஷில். 
 
''கியோ ஆப் பீ இந்தியோ ஜோ ரமை ரைங்?'' என்மறன் 

விடோப்பிடியோக. 
 
''ஏய் மிஸ்டர். எதுக்கோக நீ இப்படிப் புரியோ  போர யில் மபசுமற? 

எனக்கு நீ தசோல்றது புரியமல!'' என்றோன் அவன் மகோப ோன 
இங்கிலீஷில். 

 
''நீங்க இந்தியர் ோமன?'' என்மறன் குழப்ப ோக. 
 
''கதரக்ஷன் டியூட்! நோன் அத ரிக்கன்!'' என்ற குரலில் மகோபம் 

குரறயவில்ரல.  னது மகோட்டுப் ரபக்குள் இருந்து அத ரிக்கன் 
போஸ்மபோர்ட்ரட உருவி என் மூக்கின் முன் நீட்டினோன் ஆ ோரத்துக்கு. 

 
''ஓ!'' என்று வோரய மூடிக்தகோண்மடன். 
 
பிமேன் கிேம்புவ ற்கு முன் பணிப்தபண் வந்து நின்று ரக, கோரல 

அரசத்து எக்ஸர்ரசஸ் தசய் ோள். வி ோனம் கடலில் மூழ்கினோல்... எந்  
வழியோக ஓடிப் மபோய்க் குதிக்க மவண்டும் என்று தசோல்லி, 
பயமுறுத்தினோள். நோமனோ, என் ஸீட் அருமக ரவத்திருந்  மசஃப்டி 
அறிவுரர அட்ரடரய எடுத்து மவக ோக  னப்போடம் தசய்ய 
ஆரம்பித்ம ன். ஆனோல், வி ோனத்தில் இருந்து யோரும  அர ப் படிக்கிற 
 ோதிரி த ரியவில்ரல! 

 
இர தயல்லோம் நோன் மயோசித்துக்தகோண்டு இருந்  மபோம , 

ஏமரோப்மேன் கிேம்பிப் பறக்க ஆரம்பித்திருந் து. குட்ரடப் பணிப்தபண் 
ஒருத்தி  ள்ளுவண்டியில் போனங்கரே அடுக்கிக்தகோண்டு வந் ோள். 
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''நீங்கள் என்ன குடிக்க விரும்புகிறீர்கள் சோர்?'' என்றோள். 
 
''மகோக்!'' 
 
''ஸோரி ஸோர். மகோக் தீர்ந்துவிட்டது. தபப்ஸி குடிக் கிறீர்கேோ?'' 
 
''பரவோயில்ரல. தகோடு! ஆனோல், என்ன விரல என்று மு லில் 

தசோல்லிவிடு!'' என்மறன் உ ோரோக. 
 
''விரலதயல்லோம் கிரடயோது சோர். ஃப்ரீ ோன்!'' என்றோள் 

பணிப்தபண் என் ரனக் மகவல ோகப் போர்த்து. 
 
பக்கத்து ஸீட் கோரனும், ''மிஸ்டர்! நீங்கள் வி ோனத்தில் பயணம் 

தசய்வது இது ோன் மு ல்  டரவயோ?'' என்றோன். 
 
''யோ!'' என்மறன் ஸ்ரடலோக. அ ோன் சோக்கு என்று என் ரகரய 

அவனிடம் நீட்டி, ''என் மபர் லோரி மபஜ்! நீங்கள்?'' என்மறன். 
 
''லோரி மபஜ்?! கூகுள் உருவோகக் கோரண ோனவர் தபயரும் 

இதுமவ ோன்!'' என்று வியப்பு கோட்டினோன், குலுக்குவ ற்குத்  ன் ரகரய 
நீட்டோ மல! 

 
எனக்குப் தபருர  பிடிபடவில்ரல. ''யோ! என்னிடம்கூட 

இர மய ோன் நிரறய மபர் தசோன்னோர்கள். கூகுள் என்றோல், அது 
கம்ப்யூட்டர்கள் சம்பந் ப்பட்ட வி யம், சரியோ?'' 

 
''ஆ ோம்... அது மிகப் பிரபல ோன சர்ச் இன்ஜின்!'' 
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''என்ன இன்ஜிமனோ... என் சூபர்ரவஸர் ஜோனி ஸ்கோர்ஃமபஸ் 
கம்ப்யூட்டரில் மவரல போர்ப்பர  கவனித்திருக்கிமறன். அம ோடு சரி. ஒரு 
பன்றிக்கு பியோமனோ பற்றி எவ்வேவு த ரியும ோ, அவ்வேவு ோன் 
எனக்கு கம்ப்யூட்டர்பற்றித் த ரியும்!'' என்மறன் அவனிடம்.. 

 
''அ னோல் என்ன மிஸ்டர் லோரி...'' என்றவன், இப்மபோது 

சோவகோச ோகக் ரகரய நீட்டி, ''என் மபர் லோலம ந்து வித்யோ ர் பிரசோத் 
த ோபோபோத்ரோ... சுருக்க ோக பிட்டி!'' என்றோன். 

 
''அப்படியோ பிட்டி. போர்க்க ஸ்டூடன்ட்  ோதிரி இருக்கீங்கமே... என்ன 

பண்றீங்க?'' 
 
''சரியோ தசோன்னீங்க. நோன் இலினோய்ஸ் பல்கரலகழகத்தில் 

ர க்மரோ எதலக்ட்ரோனிக்ஸ்  ற்றும் மநமனோ தடக்னோலஜி படிக்கும் 
தரண்டோவது வரு  ஸ்டூடன்ட்!'' 

 
நோனும் தடக்ஸோஸில் மவரல போர்க்கிற சூப்பர்  ோர்க்தகட் தபயரரச் 

தசோன்மனன். ''அந் ப் பக்கம் வந் ோ எட்டிப் போருங்க. நீங்க வோங்குற 
தபோருளுக்கு கட்டோயம் அஞ்சு பர்தசன்ட்  ள்ளுபடி வோங்கித்  ர்மறன்!'' 
என்ற ற்கு அவன் சிரித் ோன். 

 
மபச்சு வேர்ந் தில் ஒருவழியோக அவன் கலகலப்போகிவிட்டோன். ஒரு 

கட்டத்தில் என் பயண மநோக்கம் பற்றி அவன் மகட்கவும், சப்னோ சிங் 
பற்றி தசோன்மனன். அடுத்  தகோஞ்ச மநரத்தில் அவள் மபோட்மடோரவயும் 
அவனுக்குக் கோட்டிவிட்மடன். கல்யோண ஏற்போடு களுக்கு நோன் 
அனுப்பிரவத்  பணத்தில்  னக்தகன்று நிரறய உரட களும் 
எடுத்துக்தகோண்ட ோக எழுதியிருந் ோள் சப்னோ சிங். கலர் கலரோன 
உரடகளில் நின்று மபோட்மடோ எடுத்து, அனுப்பியரவ. 
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அந்  மபோட்மடோக்கரேப் போர்த் வன் கண்களில் திரகப்பு. 
 
''இது... இது நீங்க தசோல்ற சப்னோ சிங்கோ? இவங்கரேயோ 

கல்யோணம் பண்ணிக்கப் மபோற ோ தசோல்றீங்க?'' என்று மகட்டோன். 
 
''யோ!'' என்மறன் தபப்ஸிரய ஸ்ரடலோக உறிஞ்சியபடி. 
 
''எப்பவோவது இவங்கரே நீங்க மநரில் போர்த்திருக்கீங்கேோ?'' 
 
''இல்ரல. நியூ தடல்லி ஏர்மபோர்ட்டில் எனக்கோக அவள் 

கோத்திருப்போள். உங்கமேோடு மசர்ந்து நோனும் அப்மபோது ோன் மு ல் 
மு லோகப் போர்க்கப்மபோகிமறன்.'' 

 
''கல்யோணச் தசலவுக்கோக இவங்க உங்களிடம் 5,000 டோலர் 

மகட்டோங்கேோ?'' 
 
''ஆ ோப்போ பிட்டி! என்ன பண்றது? அவள் தரோம்ப வறுர யோன 

குடும்பத்ர ச் மசர்ந் வள்.'' 
 
''இவங்கமேோட உங்களுக்கு கட்டோயம் கல்யோணம் நடக்கும்னு 

நிரனக்கிறீங்கேோ?'' என்று அவன் மகட்டது எனக்கு கடுப்பு ஏற்றியது. 
 
''ஆ ோய்யோ... இன்னியிலிருந்து தரண்டு வோரத்தில். அக்மடோபர் 15-

ம் ம தி! இந்திய முரறப்படி நடக்கப்மபோகுது. நோன் ஏறிப் மபோறதுக்கு, 
தவள்ரே குதிரரரயக்கூட வோடரகக்கு மபசி தவச்சிட்ட ோ சப்னோ சிங் 
தலட்டர் மபோட்டிருக்கோ!'' 

 
உ ட்ரடச் சுழித்து தகோஞ்ச மநரம் மயோசித் ோன் பிட்டி. 
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''ஸோரி மிஸ்டர் லோரி மபஜ்! எங்கிமயோ தபரிய மிஸ்மடக் 
நடந்திருக்கு. என்ரன நோன் அத ரிக்கன் என்று தசோல்லிக்தகோள்ே 
விரும்புமறமன  விர... அடிப்பரடயில் இந்தியன் ோன். இந் ப் 
தபண்ரண உங்களுக்குத் ோன் சரியோத் த ரியரல. ஆனோ, இந்தியோவில் 
இருக்கிற எல்மலோருக்கும  த ரியும். இவங்க மபரு சப்னோ சிங் 
கிரடயோது.  ப்னம் சக்மஸனோ. இவங்க இந்தி சினி ோ உலகத்ர க் 
கலக்கிட்டு இருக்கிற கனவுக் கன்னி! நீங்க தவச்சிருக்கிற சில 
மபோட்மடோக்கள்கூட இப்மபோ எடுத் து கிரடயோது. அவங்க நடிச்ச 
சினி ோக்களுக்கோக எடுத்  ஸ்டில் ஃமபோட்மடோ!'' 

 
''அப்படின்னோ..?'' 
 
''உங்கரே யோமரோ சக்ரகயோ ஏ ோத்தியிருக்கோங்க!'' என்றோன் 

பிட்டி. 
 
ஏமரோப்மேன் தநட்டுக்குத் ோக கடரல மநோக்கிப் போய்வதுமபோல் 

இருந் து எனக்கு!  
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ஒரு அதிகோரி... ஒரு டிரரவர் 
  
' கோத் ோ கோந்தியின் ஆவி எனக்குள் நுரழந்து மபசப் மபோகிறது' 

என்று தடல்லி ஸ்ரீஃமபோர்ட் ஆடிட்மடோரியத்தில் ஒரு சோமியோர் 
சவோல்விட்டதும்... கோந்திஜியின் கீச்சுக் குரலில் அவர் மபச ஆரம்பித்  

சில தநோடிகளிமலமய ஒரு நபர் வந்து சோமியோரர சுட்டுக் 
தகோன்றதும், வோசகர்களுக்கு நிரனவிருக்கும். கண்தணதிரில் 
அரங்மகறிய தகோரலரயத் த ோடர்ந்து, ஆடிட்மடோரியத்தில் 
இருந்  ஜனம் அல்மலோலகல்மலோல ோய் அலறி ஓடிய ச யம், 
உ.பி-யின் முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன் கு ோர் 
 யங்கி நோற்கோலியில் சோய்ந்துவிட்டோர்.  றுபடி நிரனவு 
வந் மபோது, எதிரில் இருந்  கோன்ஸ்டபிள்கள் அவரர 

அ ட்ட... ''என் மபர் ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி!'' என்று இவர் 
தசோல்ல... கோன்ஸ்டபிள் இவரது புட்டத்தில் லத்தியோல் விேோச... 
அதிர்ச்சிரய விழுங்கிக்தகோண்டு ஆடிட்மடோரியத்துக்கு தவளிமய ஓடி 
வந் ோர் ம ோகன் கு ோர். ம ற்தகோண்டு.... 

  
 ட்டுத்  டு ோறி,  ரலரய அழுத்திப் பிடித்துக் தகோண்டு ஸ்ரீஃமபோர்ட் 

ஆடிட்மடோரியத்துக்கு தவளிமய வந் ோர் ம ோகன் கு ோர். நோலோபுறமும் 
ஜனங்கள் கிறீச்சிட்டு ஓடிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். திமுதிமுதவன்று 
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மபோலீஸ் வந்து குவிந்திருந் து. சகட்டும னிக்கு டி.வி. மக ரோம ன்கள் 
மவறு கட்டி ஏறிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

 
கோர் போர்க்கிங்கில் நிறுத்தி இருந்   னது தவள்ளி நிற ைுண்டோய் 

தசோனோட்டோ கோரர அவர் அரடந் மபோது, அவருக்கோகமவ கோத்திருந்  
தபன்சில் மீரச ஆசோமி ஓடி வந்து எதிர்தகோண்டோன். 

 
''சோப்! நல்லமவரே பத்திர ோ தவளிமய வந்து மசர்ந்தீங்க... 

உள்மே யோரரமயோ சுட்டுக் தகோன்னுட்டோங்கேோம  சோப்? கூட்ட 
தநரிசலில் மவறு தரண்டு மபர் அவுட்டோம !'' 

 
ம ோகன்கு ோரின் கவரலமயோ அவருரடய ரவப்போட்டி மீது! 
 
''ப்ரிஜ்லோல்... என்மனோடு இருந்  ரீட்டோ மசத்தியும் இந க் 

கூட்டத்தில் புகுந்து ோமன ஓடி வந்து இருக்கணும். அவள் எங்மக?'' 
 
''மவற ஒரு அம் ோமேோடு மசர்ந்து த ர்சிஸிடிஸ் கோர்ல ரீட்டோ 

ம டம் ஏறிப் மபோனர  நோன் போர்த்ம ன், சோப்!'' 
 
''என்னது! நோன் வர்ற வரரக்கும் கோத்திருக்கக்கூட அவளுக்குப் 

தபோறுர  இல்¬ரலயோ? சரி, சரி... வண்டிரய எடு!'' 
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கோரின் பின் க ரவ அந்  தபன்சில் மீரச டிரரவர் திறந்துவிட... 
ஏறி உட்கோரப்மபோன ச யம் ம ோகன் கு ோரின் முகம் சுருங்கியது. 

 
''ஏய் ப்ரிஜ்லோல்! கோர் க வுல இத ன்ன இவ்மேோ தபரிய கீறல்?'' 

டிரரவரும் போர்த்துத் திடுக்கிட்டோன். 
 
''அடடோ... குறுக்மக  றுக்மக ஆளுங்க ஓடிக்கிட்மட இருந் ோங்க 

சோப். யோரோச்சும் கோன்ஸ்டபிமேோட லட்டி பட்டுத் ோன் இந் க் கீறல் 
வந்திருக்கணும்!'' 

 
''கோர் பக்கத்துல கோவலுக்கு நிக்கோ , நீ எங்மக பரோக்கு போர்க்கப் 

மபோயிருந்ம ?'' 
 
''சோப், நீங்க வரலிமயனு கவரலயோயிடுச்சு. உங்கரேத் ம டிக்கிட்டு 

வந் ப்ப ோன் இப்படி ஆகியிருக்கு.  ன்னிச் சிடுங்க.'' 
 
''மூரே முழுசும் மவரலயில் ோன் இருக்கணும்னு உனக்கு லட்சம் 

 டரவ தசோல்லியோச்சு. இந் க் கீறரல சரிபண்ண எவ்மேோ தசலவோகும் 
த ரியு ோ? வர்ற  ோச சம்பேத்தில் பிடிச்சோத் ோன் உனக்குப் புத்தி வரும்!'' 

 
ஐயோவுக்குக் தகட்ட மகோபம் வந் ோல் என்னதவல்லோம் மபசுவோர், 

தசய்வோர் என்பது பிரிஜ்லோலுக்குத் த ரியோ ோ என்ன? அவர் மகோபம் ோன் 
உத் ரப் பிரம சம் முழுக்கவும் ஃமப ஸோச்மச! வோமய திறக்கோ ல் 
வண்டிரயக் கிேப்பினோன். 

 
அவரனப் தபோறுத் வரர, ஐயோவும் அனு ோர் சோமியும் ஒன்று. 

ஐயோ ோன் அவனுரடய எல்லோ சுகதுக்கங்கரேயும் நிர்ணயிக்கிற 
அன்ன ோ ோ! 
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மின்சோர வோரியத்தில் 27 வருடங்களுக்கு முன்னோல் அவனுக்கு 
மவரல வோங்கிக் தகோடுத் வர் அவர். அப்புறம் சர்க்கரர வோரியத்துக்கு 
 ோறி வந் மபோது சர்க்கோர் மவரலரய தபர்த னன்ட் பண்ணிக் 
தகோடுத் வரும் அவமர. 'டிரரவிங் கத்துக்மகோ... உ வும்' என்று அவர் 
தசோல்லித் ோன் கற்றுக்தகோண்டோன். கடந்  20 வருடங்களுக்கும் ம லோக, 
அவர் அரசுத் துரறயில் எந் ப் பிரிவுக்கு  ோறிப்மபோனோலும், அரசோங்கம் 
அவருக்கு ஒதுக்கும் தவள்ரே அம்போசிடர் கோருக்கு அவன் ோன் டிரரவர். 

 
ஆறு  ோ ங்களுக்கு முந்தி ம ோகன் கு ோர் ஓய்வு தபற்றமபோது, 

இவனுக்கு மூன்று வரு  சர்வீஸ் மிச்சம் இருந் து. இருந் ோலும்,  ன் 
எஜ ோன விசுவோசத்துக்கு அரடயோே ோக இவன் வி.ஆர்.எஸ். எழுதிக் 
தகோடுத்துவிட்டு, இவருரடய தசோந்  வண்டிக்கு டிரரவரோக 
வந்துவிட்டோன். 

 
அந்  விசுவோசம்கூட பிரிஜ்லோரலப் தபோறுத் வரர ஒரு தசோந் க் 

கோரண ோகத் ோன். ஐயோ என்ரறக்கோவது ஒருநோள்  ன்ரனப்மபோலமவ, 
 ன்  கன் ரூமபஷுக்கும் சர்க்கோர் ஆபீஸில் டிரரவர் மவரல வோங்கித் 
 ருவோர் என்று நம்பினோன். அவர்  ஜோவோக இருந்  ஒரு மநரத்தில் 
அவரிடம  கோதில் மபோட்டோன். அவரும், தடல்லியிமலமய கவர்த ன்ட்டில் 
மவரல வோங்கித்  ருவ ோகச் தசோல்லி இருக்கிறோர். 

 
 கன் ரூமபஷுக்கு அரசோங்க மவரல கிரடத்து விட்டோல், 19 

வயசோகும்  ன்  கள் ரன்மனோவுக்கு ஒரு கல்யோணத்ர ப் 
பண்ணிரவத்து, த ோத்  ோக நிம் தியோகிவிடலோம் என்று கணக்கு 
மபோட்டுக் கோத்திருந் ோன் ப்ரிஜ்லோல். அதுவரர ம ோகன் கு ோர்  ன் 
முகத்தில் கோறித் துப்பினோலும் துரடத்துப் மபோட்டுவிட்டு, 'சலோம் சோப்' 
மபோடத்  யோரோக இருந் ோன்! 
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ரியவ் வியூ மிரரில் ஸ்ரீஃமபோர்ட் ஆடிட்மடோரியம் சிறி ோகி 
 ரறவர ப் போர்த்துக்தகோண்மட,  ன் த ோரபல் மபோரன ஸ்விட்ச் ஆஃப் 
தசய் ோன் பிரிஜ்லோல். வண்டி ஓட்டும்மபோது அது  ணியடித் ோல்கூட சோப் 
கடித்துத் துப்பிவிடுவோர். 

 
ம ோகன்கு ோர் ஸீட் தபல்ட்ரடப் மபோட்டுக்தகோண்மட தவளிமய 

ம கத்துக்கு நடுவில்  ங்கிப்மபோய் இருந்  நிலோரவப் போர்த் ோர். 
டிரோஃபிக் குரறந்திருந் து. தடல்லி மபோக்கு வரத்துக் கழக பஸ்கள்கூட 
தரோம்ப அரி ோகமவ கிரோஸ் ஆகின. 54.சி அவுரங் கோபோத் மரோடு 
பங்கேோவுக்குள் கோர் நுரழந்துவிட்டது.  ன் பங்கேோரவப் 
போர்க்கும்மபோத ல்லோம் ம ோகன் கு ோருக்கு  னசு தபருமி த்தில் 
துள்ளும்.  ோர்பிள் ரவத்து அப்படி இரழத்துக் கட்டி இருந் ோர். அ ன் 
மபோர்ட்டிமகோ  ோடல் என்ன, அசோத்திய ோன புல் ரர என்ன... சற்றுத் 
 ள்ளி மவரலக்கோரர்களுக்குக்கூட குடியிருப்பு ஒதுக்கி இருந் ோர். 
பிரிஜ்லோல் குடும்பம்  விர, சர யல்கோரன் மகோபி, ம ோட்டக்கோரன் 
பிஷ்ணு ஆகிமயோரும் அங்மக குடியிருந் னர். 

 
''எந்  மவரலக்குப் மபோனோலும், நல்லோ உரழடோ  கமன! 

அப்ப ோன் ஒருநோள் நீயும் சோப்  ோதிரி தபரிய ஆேோ வருமவ! இந்  
 ோதிரி ஒரு பங்கேோவில் நீயும் குடியிருக்கணும். நோன் வோங்குற 
சம்பேத்ர  எட்டு வரு த்துக்கு மசர்த்துதவச்சோத் ோன் இந்   ோதிரி 
பங்கேோவுக்கு ஒரு  ோச வோடரகப் பணத்ர ச் மசர்க்க முடியும்..'' என்று 
கண்கள் மின்ன  ன்  கன் ரூமபஷிடம் பிரிஜ்லோல் தசோல்வதுண்டு. 

 
மபோர்ட்டிமகோவிமலமய ம ோகன் கு ோரின்  ரனவி  ோந்தி 

நின்றிருந் ோள். சின்ன உருவம் ோன். நரரத்   ரலக்கு ரட 
அடிக்கவில்ரல. தபோதுவில் சிரித்  முக ோக இருக்கிறவள் முகத்தில் 
அன்று ஏகப்பட்ட கவரலக் குறி. அதுமவறு அவள் வயரசக் கூட்டிக் 
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கோட்டியது. ''அப்போடோ... வந்து மசர்ந்தீங்கேோ? அந்  
ஆடிட்மடோரியத்துக்குள் நடந்  கலோட்டோரவ பிரிஜ்லோல் தசோன்னதும் 
எனக்கு நிம் திமய மபோச்சு!'' என்று புரு ரன வரமவற்றோள். 

 
ம ோகன் கு ோர்  ளுக்தகன்று திரும்பி டிரரவர் மீது ஒரு தநருப்புப் 

போர்ரவ மபோட்டோர். ''நோன் மபோற வர்ற இடத்ர தயல்லோம் ர க் தவச்சு 
தசோல்லிட்டிருக்கக் கூடோதுனு எத் ரன  டரவ தசோல்லி இருக்மகன்? 
அதுக்குள்ே உன்ரன யோரு வீட்டுக்குப் மபோன் பண்ணச் தசோன்னது?'' 

 
பிரிஜ்லோல் அப்படிமய தபண்டோகி, ''அங்மக நடந்  அ ளிது ளியில் 

பயந்துமபோய்ட்மடன் சோப். அம் ோ கிட்மட தசோல்றது ோன் நல்லதுனு 
ம ோணுச்சு!'' 

 
தபோமடதரன்று கோர் க ரவ மூடிவிட்டு விலுக்தகன்று நடந்து 

வீட்டுக்குள் மபோனோர் ம ோகன் கு ோர். 
 
''அந்  ஆடிட்மடோரியத்துல அப்படி என்ன ோன் கூத்து? எல்லோம் 

அந்  சிறுக்கி ரீட்டோ மசத்தி பண்ற மவரல ோமன... அந்  சூனியக்கோரி 
அப்படி என்ன ோன்  ந்திரம் மபோட்டு உங்கரே இடுப்புல 
முடிஞ்சுதவச்சிருக்கோமேோ?'' - புலம்பிக்தகோண்மட பின்த ோடர்ந் ோள் 
 ோந்தி. 

 
''போரு  ோந்தி. இந்  வி யத் ர ப்பத்தி எத் ரன  டரவ 

மபசினோலும் உனக்குப் பிரமயோஜனம் கிரடயோது, புரியு ோ?'' என்று 
ஆள்கோட்டி விரல் நீட்டி எச்சரித்  ம ோகன்கு ோர், 

 
''அந்  மகோபி பயல், என் ரூம்ல ஐஸும் மசோடோவும் தரடியோ 

தவச்சிருக்கோனோ?'' என்று மகட்டுக் தகோண்மட படிமயறினோர். 
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''தவச்சிருக்கோன். மபோங்க.... எவ்வேவு சீக்கிரம் உங்க ஈரரல 
நோசம் பண்ணிக்க முடியும ோ, பண்ணிக்மகோங்க!'' என்றபடி நகர்ந் ோள் 
 ோந்தி. 

 
''எல்லோம் எனக்குத் த ரியும்!'' என்று  மடதரன அரறக் க ரவ 

அரறந்து மூடினோர் ம ோகன் கு ோர். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
க்றீச்... டங்கோர்... ச்சீலீர்! 
  
சோமியோர் சுடப்பட்டர  மநரில்போர்த்து சு ோரோக மூன்று 

வோரங்கள்ஓடியிருக்கும். 
 
ஆடிட்மடோரியத்தில் நடந் த ல்லோம் கிட்டத் ட்ட ம ோகன்கு ோர் 

நிரனப்பில் இருந்து முக்கோல்வோசி  ங்கியிருந் து. வழக்கம் மபோல... 
 ோன் கன்சல்டன்ஸி தகோடுக்கிற  னியோர் நிறுவனங்களின் மபோர்டு 
மீட்டிங்குகளுக்குப் மபோய் வந் படி இருந் ோர் ம ோகன்கு ோர். 
புதுசோக ஒரு கம்தபனிக்கும்கூட கன்சல்டன்ட் தபோறுப்ரப 
ஏற்றிருந் ோர். ஞோயிற்றுக்கிழர களில் மகோல்ஃப் ஆடினோர். 

வோரம் தரண்டு நோரேக்கு ரவப்போட்டி ரீட்டோ மசத்தி வீட்டுக்குப் மபோகவும் 
 வறவில்ரல. 

 
எல்லோம் நோர் லோக நடக்கிற  ோதிரிமய இருந் ோலும், ஏம ோ ஓர் 

அ ோனுஷ்ய ோன வி யம் அவருக்குள் நடக்கிற  ோதிரி இருந் து. 
ஏம ோதவோரு நிரனவு விரல் அவருரடய  னசோட்சிக்குள்புகுந்து 
அரசத்துக்தகோண்டு இருக்கிற  ோதிரியோன உணர்வு அது. 
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கோரலயில் கண் விழித்து எழும்மபோது சிலநோட்கள் அவர் கட்டிலுக்கு 
தவகு த ோரலவில்  ரரயில் படுத்திருந் ோர். ஒருநோள் போத்ரூமில்கூட! 
படுக்ரகயில் இருந் வர், எப்படி அங்மக வந்து படுத் ோர் என்று என்ன 
மயோசித்தும் புரியவில்ரல. ஓரிரு நோள் மபோர்டு மீட்டிங்குகளில்கூட  னது 
கட்டுப்போட்ரட மீறி ஏம ோ சில வோர்த்ர கரே உதிர்த்துவிட்டு, நோக்ரகக் 
கடித்துக் தகோண்டு குழம்பினோர். ரீட்டோமவோடு பகலில் படுத்திருக்கும் 
மநரத்தில், உற்சோக ோக இயங்கத்  யோரோகும் ச யத்தில்  டக்தகன்று 
தரோம்ப வயசோனதுமபோல உணர்ந்து,  னசிலும் உடம்பிலும் ஒருவி  
 ேர்வு வந்து, ஆரச இழந்து  றுபடி ரபஜோ ோரவ  ோட்டிக்தகோண்டதும் 
நடந் து. 

 
''மபோஸ்ட் டிரோ ோடிக் ஸ்ட்தரஸ் டிஸ்-ஆர்டர் ோன் இது!'' என்றோர் 

அவருரடய குடும்ப டோக்டர் மசோனி. எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்மகனிங்தகல்லோம் 
எடுத்துப் போர்த்தும்,  ப்போக ஏதும் இல்ரல. 

 
''ஏம ோ மநோய் மபரு தசோன்னீங்கமே, டோக்டர்?'' 
 
''ஒரு ஆரே நட்டு நடு ம ரடயில் தவச்சு சுட்டுக்தகோல்றர யும், 

ரத் ம் பீய்ச்சறர யும் மநருக்கு மநரோப் போர்த்திருக்கீங்க. அந்  அதிர்ச்சி 
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மயோட எஃதபக்ட் உங்கேோல் உணர முடியோ  அேவுக்கு அடி னசுக்குள் 
ஏறி உட்கோர்ந்திருக்கும். அந்  ஆடிட்மடோரியம் சம்பவத்தின் 
பின்விரேவு ோன் இத ல்லோம். சிலருக்குக் தகட்ட கனவோ வரும்... 
எப்பமவோ நடந்   ோக்கோன வி யங்கள் ஃப்ேோஷ்மபக்கோ ஓடும்... 
இன்னும் சிலருக்கு தூக்கத்துல நடக்கிற வியோதியும்  ற்கோலிக ோ 
வரக்கூடும். நல்ல தூக்க  ருந் ோத்  ர்மறன். ஒரு வோரத்துல ஜம்முனு 
ஆயிடுவீங்க...'' என்றோர் டோக்டர் மசோனி. 

 
தடல்லியில் பிக்கோஜி கோ ோ ப்மேஸ் பக்கம் நீங்கள் கோரர நிறுத்  

முயற்சி தசய்திருந் ோல் புரியும் - போர்க்கிங் 
இடம் கிரடப்பது எத் ரன கஷ்டம் என்று. 
அந்  ஏரியோவில் ோன் ம ோகன் கு ோரின் 
கன்சல்டன்ஸி ஆபீஸ் இருந் து. அன்ரறக்கு 
அவர் இறங்கி உள்மே மபோனதும், வோகோன 
இடம் ம டிப் போர்த்து கோரர நிறுத்தினோன் 
டிரரவர் ப்ரிஜ்லோல். வழக்க ோக அந்  ஏரியோ 
டிரரவர்கள் கூடுகிற இடத்துக்குப் மபோய் ஒரு 
ரவுண்டு ரம்மி ஆடினோன். த ோரபல் 
கூப்பிட்டது. ப்ரிஜ்லோலின்  கள் ரன்மனோரவ 
சமீபத்தில் ோன் தபண் போர்த்துவிட்டுப் 
மபோயிருந் ோர்கள். ரபயன் ரயில்மவயில் 
மவரல போர்க்கிறோன். அந்   ோப்பிள்ரேயின் 

வீட்டில் இருந்து ோன் கூப்பிட்டோர்கள். ப்ரிஜ்லோல் டவுரியோகத்  ருவ ோகச் 
தசோல்லியிருந்  த ோரகக்கும் ம மல 25 ஆயிரம் மகட்டோர்கள். த ன்று 
முழுங்கி மயோசித்துவிட்டு ஏம ோ ஒரு குருட்டு ர ரியத்தில்,  ர 
ஒப்புக்தகோண்டோன் ப்ரிஜ்லோல். தபோடி நரடயோகப் பக்கத்துக் 
மகோயிலுக்குப் மபோய், நல்லபடியோக கல்யோணம் முடிய 
மவண்டிக்தகோண்டு வந் ோன். 
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மூன்று  ணி வோக்கில் ம ோகன் கு ோர் வந்து கோரில் ஏறினோர். ரீட்டோ 
வீட்டுக்குத் ோன். இவன் ஸ்வீட் போக்ரஸ நீட்டவும், ''என்ன வி யம்?'' 
என்றோர்  ந் கோச  ோக. ''எல்லோம் உங்க ஆசீர்வோ ம் ோன் சோப்!'' என்று 
வி யத்ர ச் தசோன்னோன். 

 
''தவரிகுட்.  ோந்திகூட தசோல்லிட்டிருந் ோ, நீ உன்  களுக்கு 

 ோப்பிள்ரே போர்க்கிமறன்னு!'' 
 
''சோப், அதுல ஒரு பிரச்ரன... ம ற்தகோண்டு 25 ஆயிரம் டவுரி 

மகக்கறோங்க. நீங்க கடனோக் தகோடுத்தீங்கன்னோ...'' 
 
ம ோகன்கு ோர் சட்தடன்று ஜன்னலுக்கு தவளிமய போர்ரவரயத் 

திருப்பிக்தகோண்டோர். 
 
''ஏற்தகனமவ உனக்கு 15 ஆயிரம் அட்வோன்ஸ் தகோடுத்திருக்மகன். 

இப்ப இது மவறயோ? அடுத் டுத்து கடன் வோங்கினோ, திருப்பித்  ர 
முடியோ  நீ ோன் அவஸ்ர ப்படுமவ'' 

 
''சோப்...'' 
 
''எதுக்குத் ோன் இப்படி சக்திக்கு மீறி தசலவு பண்ணி, தபரிசோக் 

கல்யோணம் நடத்துறீங்கமேோ... வீட்டுல திங்கறதுக்மக எதுவும் இருக்கோது. 
ஆனோ, தபோண்ணுக்கு  ோப்பிள்ரே  ட்டும் வசதியோனவனோ உங்களுக்கு 
மவணும். என்ரன டிஸ்டர்ப் பண்ணக் கூடோது, புரிஞ்சு ோ? நோன் 
முக்கிய ோன ஒரு ரிப்மபோர்ட்ரடப் படிக்கணும்!'' - ம ோகன்கு ோர் ஒரு 
ஃரபரலப் பிரித்து ரவத்துக்தகோண்டோர். 
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வசந்  விைோர் பக்கம் டிரோஃபிக் ம ங்கியது. கல்யோண ஊர்வலம் 
மபோனது. இந்தி சினி ோ போட்டு ஒன்ரற மபரிரரச்சலோக 
இரசத்துக்தகோண்டு நகர்ந் து மபண்டு வோத்திய மகோஷ்டி. கல்யோண 
கும்பலில் த ோத் ம  20 மபர்கூட இருக்கோது. ரத் மசோரக பிடித்   ோதிரி 
ஒரு  ோப்பிள்ரே. அவரனவிட மசோனியோன குதிரர ம மல 
உட்கோர்ந்திருந் ோன். கோடி கலரில் ஒரு த ர்வோனி  ோட்டியிருந் ோன். சக 
ஏரழயோக, பரஸ்பர பரி ோபத்ம ோடு அந் க் கல்யோண ஊர்வலத்ர ப் 
போர்த் ோன் ப்ரிஜ்லோல். 

 
பணத்ர   ட்டும் புரட்டிவிட்டோல், தகோஞ்சம் வசதியோகமவ நம்  

 கள் கல்யோணத்ர  நடத்திவிடலோம் என்று நிரனத் ோன். ஒரு நல்ல 
இரசக் குழுவோகப் மபோட்டு நோலு மபர் ரசிக்கிற  ோதிரி ஊர்வலத்ர யும் 
நடத்திவிடலோம். ஆபீஸர்ஸ் கிேப்பில் தபரிய வீட்டுக் கல்யோணங்கள் 
நடக்கிற ச யங்களில் உள்மே இருந்து வருகிற த னோய் இரசரய 
அவன் மகட்டிருக்கிறோன்.  ல்லிரக,  ரிக்தகோழுந்து வோசத்ர யும் 
நுகர்ந்திருக்கிறோன். சோப் தகோஞ்சம்  னசு ரவத் ோல், ஆபீஸர்ஸ் 
கிேப்மபகூட கல்யோண வரமவற்புக்கு இலவச ோகக் மகட்டு 
வோங்கிவிடலோம். 

 
 ோப்பிள்ரேயின் அப்போவோல் நம்பமவ முடியோது. '' ண்டபம் 

ஏ ோச்சும்  ோறிப்மபோச்சுங்கேோ?'' என்போர். ''இல்லீங்க... உங்க 
 கனுக்கும் என்  களுக்கும் இந்  ஆபீஸர்ஸ் கிேப்பில் ோன் கல்யோண 
வரமவற்பு. எல்லோம் எங்க மு லோளி கருரண!'' என்று ம ோகன் கு ோர் 
பக்கம் ப்ரிஜ்லோல் கற்பரனயில் ரக நீட்டிக் கோட்ட... 

 
''மடஏஏஏஏஏய்! என்ன பண்மற? முட்டோள்... பிமரக் மபோடு... பிமரக் 

மபோடு!'' என்று மு லோளியின் அலறல் தபரி ோகக் மகட்டது. அ ற்குள் 
கோரியம் ரக மீறிவிட்டது. 'டங்கோர்' என்று ஒரு ம ோ ல்... 
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'தரோய்ங்'தகன்று கோதுக்குள் ஒரு கிறீச்சல்.... 'ச்சிலீர்' என்று 
கண்ணோடிகள் கல்கண்டோகச் சி றுவது த ரிந் து. ஸ்டீயரிங் வீல் மீது 
ப்ரிஜ்லோலின்  ரல பல ோக ம ோதியது. தபரும் குலுக்கலுடன், 
அலறியபடி முன்னோல் வந்து  ரலரய ம ோதிக்தகோண்ட ம ோகன் 
கு ோர்... தீரோ   யக்கத்தில் ஆழ்ந்துமபோனோர். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ஆரசக் கோ லி அழகிய வில்லி! 
  
விபத்தின் அதிர்ச்சியில் இருந்து டிரரவர் ப்ரிஜ்லோல் மீண்டு வந்து 
கண்கரேக் கசக்கியபடி நிமிர்ந்து போர்த் மபோது, கோர் மலசோக 
நரடபோர  மீது ஏறி இருந் து. அ ன் ம ோ லில், ஒரு விேக்குக் 
கம்பம் அசோத்திய ோன ஒரு மகோணத்தில் 'த ோய்' என்று 
வரேந்து கிடந் து. 

 
வோமயோரம் வழிந்  ரத் த்ர க்கூட துரடக்கோ ல் வண்டிரயவிட்டு 

இறங்கி முன்மன மபோய்ப் போர்த் ோன் ப்ரிஜ்லோல். ை¨ண்டோய் 
தசோனோட்டோவின் முன் பக்கம் நச்தசன்று நசுங்கி இருந் து. வோங்கிய 
அடிரயப் போர்த் ோல், உள்மே மரடிமயட்டரும் மடம ஜ் ஆகியிருக்கும். 

 
'முடிஞ்சுமபோச்சு. என் 20 வரு  சர்வீஸில் இது ோன் மு ல் 

ஆக்ஸிதடன்ட். ஆனோல், இதிமலமய எல்லோம் முடிஞ்சுமபோச்சு...' - அவன் 
உடம்பு நடுங்க ஆரம்பித்து. 

 
'கோரில் ஒரு கீறல் விழுந் துக்மக கத்திக் குமிப்போரு நம்  சோப்... 

இந் ேவு ஆகிப் மபோச்சுன்னோ கட்டோயம் இனி மவரலயில் இருக்க விட 
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 ோட்டோர்.  கன் ரூமபஷுக்கு சர்க்கோர் மவரல...  கள் ரன்மனோவுக்கு 
கல்யோணம்... எல்லோம  கோலி' என்று புலம்பிக்தகோண்டோன்  னக்குள். 

 
உரடந்  கண்ணோடி வழிமய பின் ஸீட்ரடப் போர்த் ோன். ம ோகன் 

கு ோர் கண்கள் மூடி அப்படிமய சிரலயோகச் சோய்ந் திருந் ோர். தசத்  
பிணம் ோதிரி! 

 
இப்படிமய ஓடிப்மபோய்... தபோண்டோட்டி,  கன்,  கரேக் 

கூட்டிக்தகோண்டு ரயில்மவ ஸ்மட ரன அரடந்து, லக்மனோ த யில் 
பிடித்து தசோந்  கிரோ த்துக்கு ஓடி, தகோஞ்ச நோரேக்கு அங்மக 
 ரறந்திருப்பது. பிறகு, மவறு ஏ ோவது தபரிய ஊரோகப் போர்த்துப் மபோய் 
டிரரவர் மவரல வோங்குவது. தபண்ணுக்கு மவறு ஒரு வரன் போர்ப்பது. 

 
இர விட்டோல் மவறு என்ன ோன் பண்ணுவது..? 
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இ ற்குள் கல்யோண குரூப்பில் இருந் வர்கள் வந்து ப்ரிஜ்லோரல 
சூழ்ந்து தகோண்டோர்கள். டிரம்தபட் ஊதுகிற ஆள் கவரலயோக, ''ரத் ம் 
வருது... த ோரடச் சிக்மகோ'' என்றோன். குதிரரயில் இருந்து த ர்வோனி 
 ோப்பிள்ரே இறங்கி வந்து, கோரின் நசுங்கிய முன் பகுதிரய ஆர்வ ோக 
எட்டிப் போர்த் ோன். எங்கிருந்ம ோ ம ோன்றிய கோன்ஸ்டபிள், ''ஏய், நகரு.. 
நகரு... என்ன மவடிக்ரக?'' என்று லத்திரயச் சுழற்றினோன். 

 
பின் ஸீட் க ரவத் திறந்  கல்யோண  ோப்பிள்ரே, மினரல் வோட்டர் 

போட்டில்  ண்ணீர் எடுத்து ம ோகன் கு ோர் முகத்தில் சுளீதரன்று 
த ளித் ோன். சிலுப்பிக்தகோண்டு நிமிர்ந்  ம ோகன் கு ோர் கோரரவிட்டு 
இறங்கி கூட்டத்ர ச் சுற்றுமுற்றும் போர்த் ோர். 

 
''இப்ப நோன் எங்மக இருக்மகன்?'' என்றோர். 
 
கூட்டத்துக்கு நடுமவ ஒளிந்து போர்த்துக் தகோண்டு இருந்  

ப்ரிஜ்லோலுக்கு அழுரகமய வந்துவிட்டது. ஓடிப் மபோய் மு லோளி கோலில் 
விழுந்து, ''சோப்... எல்லோம் இந் ப் போவி தசஞ்ச  ப்பு... 
 ன்னிச்சிடுங்மகோ ஸோப்'' என்று சின்னப் பிள்ரேயோகத் ம ம்பினோன். 

 
த துவோக அவன் ம ோளில் ரக தகோடுத்துத் தூக்கி நிறுத்திய ம ோகன் 

கு ோர், ''நீ யோரு?'' என்றோர். 
 
இவன் மபந் ப் மபந்  முழித் ோன். ''நோன் ோன் ப்ரிஜ்லோல் ஸோப். 

உங்க டிரரவர்!'' 
 
''ஏம்ப்போ... அடிபட்டதுல இந்  ஆளுக்கு நிரனவு  ப்பிப் 

மபோயிடுச்சோ?'' என்று  ோப்பிள்ரே பக்கம் திரும்பிக் மகட்டோர் 
கோன்ஸ்டபிள். 
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''நோன் நல்ல நிரனப்மபோட ோன் இருக்மகன். நீ ோமன அன்னிக்கு 
என்ரன ஸ்ரீரிஃமபோர்ட் ஆடிட்மடோரியத்தில் லட்டியோல் 
அடிச்சது?'' - புன்னரகத்  முகத்ம ோடு மகட்டோர் ம ோகன் 
கு ோர். 

கோன்ஸ்டபிளுக்குத் ோன் நிரனவில் இல்ரல. ''இந் 
 ோளுக்கு  ரற கழண்டுமபோச்சுமபோல..?'' என்றவர், ''ஐயோ... 
நோன் இப்ப ோங்க மு ல் மு லோ உங்கரேப் போர்க்கிமறன். 
லட்டியோல அடிக்கிற ோவது...'' என்றோர். 

 
''பலப் பிரமயோகம் என்பது எப்மபோதும   ப்பு. அதுவும் சட்டத்ர க் 

கோக்கிற தபோறுப்பில் இருக்கிற உங்கரேப் மபோன்றவர்கள் வன்முரறரய 
நோடமவ கூடோது!'' என்றோர் சோந்  ோக. 

 
''உங்க மு லோளிக்கு நிச்சய ோ ஏம ோ ஆயிடுச்சுப்போ'' என்று 

தநற்றிப்தபோட்டில் ஆள்கோட்டி விரரல ரவத்து வட்ட ோக சுற்றிக் கோட்டிச் 
சிரித் ோர் கோன்ஸ்டபிள். 

 
 மடர்  மடதரன்று  ரலயில் அரறந்துதகோண்ட ப்ரிஜ்லோல், 

''ஐமயோ... மூரே பிசகிடுச்சோ? எல்லோம் என்னோல வந் து...'' என்று 
மகவ ஆரம்பிக்க, 

 
''ப்ரிஜ்லோல்... எனக்கு ஒண்ணும் ஆகரல. உனக்குத் ோன் ரத் ம் 

வருது போரு. இப்ப இருக்கிற கண்டி னில் நம்  கோர் ஓடு ோ, போரு. 
அல்லது. நோன் டோக்ஸி பிடிச்சுப் மபோய்க் கமறன். நீ ரிப்மபருக்குக் 
தகோண்டுமபோ!'' 

 
 னக்குத் ோன் ஏ ோவது ஆகிவிட்டம ோ என்று இப்மபோது சந்ம கம் 

வந் து ப்ரிஜ் லோலுக்கு. கிள்ளிப் போர்த்துக்தகோள்ேவும் மநரம் இல்லோ ல் 
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ஓடிப் மபோய் டிரரவர் ஸீட்டில் உட்கோர்ந்து சோவிரயத் திருகினோல், வண்டி 
ஸ்டோர்ட் ஆகிவிட்டது. 

 
''வண்டி மபோகும் சோப்'' என்று கிட்டத் ட்ட கத்தினோன். ம ோகன் 

கு ோர் அர தியோக ஏறி  றுபடியும் பின் ஸீட்டில் உட்கோர்ந்துதகோள்ே... 
நடுங்கும் ரககேோல் ஸ்டீயரிங்ரகத் திருப்பினோன் டிரரவர். 

 
''இப்மபோ நோம் எங்மக மபோய்க்தகோண்டு இருந்ம ோம்?'' 
 
''ரீட்டோ ம டம் வீட்டுக்கு ஸோப்...'' 
 
''அது யோரு?'' 
 
''அங்மக மபோய்ச் மசர்ந் தும் உங்களுக்கு  ன்னோமல ஞோபகம் 

வந்திடும் சோப்'' என்றோன் ப்ரிஜ் லோல் பிரமிப்பு விலகோ ல். 
 
வீட்டின் அரழப்பு  ணிரய தகோஞ்ச மநரம் அழுத்திவிட்டு, அவன் 

 ர் சங்கட ோக விலகி நின்றோன். பிங்க் நிற ரநட் கவுனில் வந்து 
க ரவத் திறந் ோள் ரீட்டோ. 

 
''என்ன டோர்லிங், இவ்மேோ மலட்டோ வர்றீங்க?'' என்றபடி ம ோகன் 

கு ோரின் உ ட்டில் முத் ம் ரவக்கப் போர்த் ோள். வண்டு தகோட்டிய  ோதிரி 
ப றி நகர்ந் ோர் ம ோகன்கு ோர். 

 
''கூடோது... கூடோது... நீ விலகி நில்லு'' என்று உடல் நடுங்கினோர். 
 
''என்னோச்சு டோர்லிங் உங்களுக்கு?'' 
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''நீ யோர் என்று த ரிந்துதகோள்ேலோ ோ?'' 
 
ரீட்டோவுக்கு மு லில் எரிச்சல் ம ோன்றியது. பிறகு, ''ஐயோ தச  

மூடுல இருக்கீங்கமபோல...'' என்று சிரித் வள், உடம்ரப ஜப்போனிய 
போணியில் வரேத்து நிமிர்ந் ோள். 

 
'' கோ கனம் தபோருந்திய ம ோகன் கு ோர் அவர்கமே... என் தபயர் 

ரீட்டோ மசத்தி. நோன் உங்களுரடய ஆரச நோயகி. வோரம் இரு முரற 
இங்மக வருவதும், என்மனோடு படுக்ரகயில் களித்துவிட்டுச் தசல்வதும் 
 ோங்கள்  வறோ ல் கரடப்பிடிக்கும் வழக்கங்கள்!'' என்றோள். ப்ரிஜ் லோல் 
தநளிந் படி தூர நகர்ந் ோன். 

 
'' ரனவி அல்லோ  தபண்ணுடன் உறவோ? ஆண்டவமன!'' என்று 

ம ோகன் கு ோர் சுவரரப் பிடித்துக்தகோள்ே... 
 
''இம ோ போருங்க. இத ல்லோம் ஓவர்'' என்று சிடுசிடுத் ோள் ரீட்டோ. 
 
''மிஸ் மசத்தி... நோன் பிரம் ச்சர்ய விர ம் பூண்டிருப்பது 

 ங்களுக்குத் த ரியோ ோ?'' 
 
''சரி ோன்... ஏ ோச்சும் டிரோ ோ கம்தப னியில் மசர்ந்துட்டீங்கேோ? 

 கோத் ோ கோந்தி மவ ம் தகோடுத்து, வசனத்ர  பிரோக்டிஸ் பண்ணச் 
தசோல்லி இருக்கோங்கேோ?'' -  றுபடி சிரிக்க முயன்றோள் ரீட்டோ. 

 
''நோன் கோந்திமய ோன்!'' 
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இப்மபோது அடக்க முடியோ ல் விழுந்து விழுந்து சிரித் ோள். ''அப்ப 
சரி... கோந்தியோமவ இருந்துட்டுப் மபோங்கமேன். கோந்திமயோட 'கீப்'னு 
தசோல்லிக்கிறதில் எனக்கு ஒண்ணும் ஆட்மசபரன இல்ரல!'' 

 
''சிரிக்கோம  தபண்மண! உனக்கு நோன் முன்மப 

தசோல்லியிருக்கமவண்டும்... இருந் ோலும் இப்மபோது தசோல்கிமறன். 
தவறுக்கத் க்க போவங்கள் த ோத் ம் ஏழு. தகோள்ரக யில்லோ  அரசியல், 
உரழப்பில்லோ  தசல்வம், குணமில்லோ  அறிவு, மநர்ர யில்லோ  
வியோபோரம்,  னி மநயம் இல்லோ  அறிவியல், தியோகம் இல்லோ  பக்தி, 
 னசோட்சிமய இல்லோ   கிழ்ச்சி...'' - கூடமவ விரல் விட்டுக்தகோண்டு 
வருகிறோர். 

 
''இதில்  னசோட்சிமய இல்லோ   கிழ்ச்சி பல வி ங்களில் வரும். ஒரு 

 னி னுக்கும் அவன்  ரனவி அல்லோ  ஒரு தபண்ணுக்கும் இரடமய 
உண்டோகிற உடல் உறவும்கூட அந்  வரக ோன். நோன் தசோல்வ ன் 
முக்கியத்துவம் உனக்குப் புரிகிற ல்லவோ?'' 

 
சட்தடன்று சினி ோக்களில் வருகிற வில்லி முகத்துக்கு  ோறினோள் 

ரீட்டோ. 
 
''புரியுதுய்யோ... நல்லோப் புரியுது. அ ோவது, என் ம ல நிஜ ோன 

அன்பு இல்ரல உனக்கு. தவறும் அரிப்புக்குத் ோன் என் வீட்டுக்கு வந்து 
மபோய்ட்டிருந்ம ! இப்ப என்ரன உனக்கு தவறுத்துப்மபோச்சு. அ ோன் 
ஏம ோ டிரோ ோ மபோட்டுக் கழட்டிவிடப் போர்க்கிமற. இர  சுத்தி வரேக்கோ  
தசோல்ல மவண்டியது ோமன...'' என்று பல்ரலக் கடித் ோள். 

 
''மபோய்யோ... மு ல்ல இங்க இருந்து கிேம்பு. உன்ரன  ோதிரி ஒரு 

சுயநலம் புடிச்ச *****யரன நம்பி இத் ரன நோள் என் இேர ரயக் 
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கழிச்மசன் போரு. என்ரன தசருப்போல அடிக்கணும்'' - ம ோகன் கு ோரின் 
புஜத்ர ப் பிடித்துத்  ள்ளினோள் ரீட்டோ. 

 
''கிேம்புகிமறன். அ ற்கு முன் உனக்கு பிரத்மயக ோக ஓர் அறிவுரர 

தசோல்லவோ...  யவு தசய்து இனியோவது ஒழுக்கத்துடன் வோழப் பழகு. 
கற்பு என்பது நிரனத்துப் போர்க்கவும் முடியோ  ஓர் உறுதிரய 
அளிக்கக்கூடியது!'' 

 
''மடய் பன்னி!'' கிறீச்சிட்டோள் ரீட்டோ. தபோளீதரன்று ம ோகன் 

கு ோரின் இடது கன்னத்தில் ஓர் அரறவிட்டோள்.  டு ோறிக் க வின் ம ல் 
சோய்ந் ோர் அவர். 

 
''இது ம ரவயற்ற ஒன்று. ஒரு மவரே இந்  மூர்க்கத் னம் 

உனக்கு அர திரயத்  ரும் என்றோல், என் வலது கன்னத்திலும் 
அரறந்து உன்ரன சோந் ப்படுத்திக்தகோள்!'' 

 
இந்   டரவ இன்னும் மவக ோக அவரரத்  ள்ளிவிட்டு, ''மயோவ் 

ம ோகன் கு ோரு... இம ோட மபோய்த் த ோரல. அது மபோதும் எனக்கு!'' 
என்றபடி க ரவ அரறந்து மூடினோள் ரீட்டோ. 

 
''திருத் ம் தபண்மண! ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி!'' 
 
மூடிய க ரவப் போர்த்துப் மபசிவிட்டுத் திரும்பிய ம ோகன் கு ோரர 

கோணக் கோண திரகப்பு ோன் ப்ரிஜ் லோலுக்கு! 
 
''என்ன ஸோப்... இன்னிக்கு இவ்மேோ சீக்கிர ோத் திரும்பிட்டீங்க?'' 
 
''இங்மக வருவம  இது ோன் கரடசி  டரவ, ப்ரிஜ் லோல்!'' 
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''அம் ோ மகட்டோ தரோம்ப சந்ம ோ ப்படுவோங்க சோப்!'' 
 
''அம் ோவோ? யோர்?'' 
 
ப்ரிஜ் லோல் இந்மநரம் இந்  விரேயோட்டுக்குப் பழகி இருந் ோன். 
 
''உங்க சம்சோரம் ோன் ஸோப்!'' 
 
''என்  ரனவியோ? அவள் இன்னும் உயிமரோடு இருக்கிறோேோ?!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
கோந்தி மபோனோர்... மடஞ்சர் வந் து... டும் டும் டும்! 
 
ம ோகன் கு ோரர இப்மபோது நீங்கள் போர்த் ோல், அந் ரல 

சிந் ரலயோகிவிடுவீர்கள். தினந்ம ோறும் கோரலயில்  ரனவி 
 ோந்திமயோடு மசர்ந்து மகோயிலுக்குப் மபோகிறோர். ஒரு  ணி மநரம் பக்தி 

தபோங்க பஜன்களில் ஈடுபடுகிறோர். மகோட் - சூட் மபோடுவர  
நிறுத்திவிட்டோர். கோட்டன் ரபஜோ ோ, க ர் குர்த் ோ  ட்டும  
அணிகிறோர்.  ரலக்கு ரட அடிப்பர யும் நிறுத்திவிட்டோர். கோந்தி 
குல்லோ மீது அவருக்கு அப்படி ஒரு கோ ல் வந்துவிட்டது.  ோமிசம் 
வீட்டுக்குள்மேமய வரக் கூடோது என்று கடும் உத் ரவு.  ரக்கறி 

உணவு ோன். கோபி ஸ்டோப். போல்  ட்டும . அ ற்கும் சர்க்கரரக்கு பதில் 
தவல்லம் மபோட்டுக்தகோள்கிறோர். 

 
''தடல்லியில் எங்கோவது ஆட்டுப் போல் கிரடக்கு ோ  ோந்தி?'' என்று 

விசோரிப்பு மவறு. 
  
பல கம்தபனிகளின் ஆமலோசகரோக மபோர்டு மீட்டிங்குகளில் 

கலந்துதகோள்வதும் நஹி. பகவத் கீர  இத்யோதி பக்திப் புத் கங்கரேத் 
ம டித் ம டிப் படிக்கிறோர். நியூஸ் மபப்பர்கரேப் படித்துவிட்டு, நோட்டின் 
அக்கரறயுள்ே பிரரஜயோக ஊழல்  ற்றும் வன்முரற விவகோரங்கரே 
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எதிர்த்து 'தலட்டர் டு எடிட்டர்' கடி ம் எழுதுகிறோர். ஆனோல், ஒரு 
கடி த்ர க்கூட நியூஸ் மபப்பர்கள் பிரசுரிக்கத் துணிவதில்ரல. பின்மன... 
'ம ோகன் ோஸ் கரம் சந்த் கோந்தி' என்று அதில் ரகதயழுத்துப் 
மபோட்டோல்..? 

 
குறிப்போக, போருக்குள் தகோரலயோன ரூபி கில் வழக்கு த ோடர்போன 

விவரங்கரே இப்மபோத ல்லோம் ம டித் ம டி மசகரிக்கிறோர் 
ம ோகன்கு ோர். அர தயல்லோம் வரிரசயோக, ம திவோரியோக ஒரு 
மநோட்டில் ஒட்டி, ஏம ோ குறிப்புகள் எழுதிக்தகோண்டு வருகிறோர். 

 
''ஏங்க, அந்   ந்திரி  கன் விக்கி ரோய் சம்பந் ப்பட்ட மகஸ் ோமன 

இது? இதிமல உங்களுக்கு என்ன அவ்மேோ இன்ட்ரஸ்ட்?'' என்று 
மகட்டோள்  ோந்தி. 

 
''அந் ப் தபண் என் மீது தபரும் பக்திதகோண்டு இருந் ோள். சுட்டுக் 

தகோல்லப்படுவ ற்கு முந்ர ய நோள் வரர - கோந்தியம் என்ற  ரலப்பில் 
என் வோழ்க்ரகக் கர பற்றிய ஆரோய்ச்சியில் ரூபி கில் தீவிர ோக 
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ஈடுபட்டு இருந் ோள். அதில் டோக்டமரட் வோங்குவ ற்கோக அந்  சின்னப் 
தபண் கடுர யோக உரழத் ோள், போவம்!'' 

 
சர யல்கோரன் மகோபியிடம்  ோழ்ந்  குரலில் மபசிக்தகோண்டு 

இருந் ோன் டிரரவர் ப்ரிஜ் லோல். ''நம்  சோப் இப்ப  ன்ரனத் ோமன 
 கோத் ோ கோந்தினு நிரனக்க ஆரம்பிச்சிட்டோருப்போ... முழு த ன்ட்டல் 
ஆயிட்டோருனு அக்கம்பக்கத்துல மபசிக்கிறோங்க. நம்  ம ம் சோப் அவரர 
இன்னும்கூட டோக்டர்கிட்மட தகோண்டுமபோய்க் கோட்டோ  
இருக்கிறோங்கமே... அ ோன் ஏன்னு புரியரல?'' 

 
''விடுப்போ... பணக்கோரங்க எல்லோருக்கும  தகோஞ்ச ோச்சும் 

த ன்ட்டல் னம் இருக்கத் ோன் தசய்யும். ஒருமவரே குடி, கூத்தி 
பக்கத ல்லோம் மபோகோ  நம்  ஐயோ இப்படி கிறுக்குத் ன ோ எர யோவது 
மபசிக்கிட்டு வீட்மடோட இருக்குறம  ம ம் சோபுக்கு நிம் திமபோலிருக்கு!'' 

 
''அதுவும் சரி ோம்போ! நரி இட ோப் மபோனோ என்ன... வல ோப் 

மபோனோ என்ன? கண்டதுக்கும் நம் ரேப் மபோட்டு கடிக்கோ  இருக்கும ... 
அதுமவ மபோதும்!'' 

 
அன்ரறக்கு தீபோவளி. ம ோகன் கு ோரின் பங்கேோ முழுக்கப் தபரிய 

ரசஸ் மின்மினிப் பூச்சிகேோக சீரியல் விேக்கு சரங்கள் 
த ோங்கின. தவளிமய வோனம் பிங்க் நிறத்துக்கு  ோறி 
இருந் து. அதிரும் மவட்டுச் சத் ம் ஊதரங்கும் மகட்டது. 
இரடவிடோ ல் தீபோவளி வோணங்கள் கிறீச்சிட்டு வோனத்ர  
முட்டிக்தகோண்டு இருந் ன. வீட்டுத் ம ோட்டத ங்கும் 

அக்கம்பக்கத்துக் குழந்ர களின் கும் ோேக் கூச்சல். 
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பக்கத்து பங்கேோ மவரலக்கோரனின்  கனும், த ருக் மகோடி 
பிேோட்ஃபோரத்தில் தசருப்பு ர க்கிற ஆசோமியின்  கனும் ஓவர் அலம்பல். 
மகோக் போட்டில் ஒன்றினுள் ரோக்தகட்ரட நிறுத்திக் தகோளுத்தினோன் 
ஒருவன். 

 
''மடய்! போட்டிரல படுத் வோக்குல தவச்சு ரோக்தகட் ரடக் தகோளுத்து. 

என்னோகுதுனு போர்ப்மபோம்'' என்றோன் அடுத் வன். 
 
போட்டிரல பங்கேோவின் த யின் மகட்ரட மநோக்கி இவன் சோய்த்துப் 

பிடித்துக்தகோள்ே, அவன் தநருப்பு ரவத் ோன். சீறிக் கிேம்பிய தீபோவளி 
ரோக்தகட், போதி தூரம் வரர மகட்ரட மநோக்கி சரியோகத் ோன் மபோனது. 
ஏமனோ, திடீதரன்று ரூட்ரட  ோற்றிக் தகோண்டு திரும்பி, மலசோக 
ம மலழுந்து பங்கேோவின் மு ல்  ோடியில் ஒரு ஜன்னரல மநோக்கிப் 
போய்ந்து, தநருப்ரபக் கக்கியபடி கதரக்டோக அ னுள் நுரழந்து விட்டது. 

 
''மடய், என்னடோ இப்படி ஆயிடுச்சு?'' 
 
''ஷ்ஷ்ஷ்! இருக்கிற பட்டோசு போக்தகட்ரடதயல்லோம் அள்ளிக்க! 

பங்கேோ ஆளுங்க கண்டுபிடிச்சு வந்து நம்ர ப் பிடிக்கிறதுக்குள்மே 
எஸ்மகப் ஆயிடுமவோம்!'' 

 
நடந் து த ரியோ ல், ம ோகன் கு ோரின்  ரனவி  ோந்தி ரகயில் 

அகல் விேக்குகள் அடுக்கிய டிமரரவ எடுத் படி ம ோட்டத்துக்கு வர... 
கூடமவ இன்தனோரு  ட்டில் ஸ்வீட்கரே அடுக்கி ஏந்தியபடி 
சர யல்கோரன் மகோபியும்! 

 
ம ோட்டத்தின் இன்தனோரு மூரலயில் 'ஆட்டம் போம்' ஒன்ரற 

குழந்ர கள் தபரும் சத்  ோக தவடிக்க,  ோந்திக்கும் உடம்பு தூக்கிப் 
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மபோடுகிறது. சர யல்கோரன் மகோபி முகம் சுளித் படி அந்  திரச பக்கம் 
போர்த்துவிட்டு, ''நம்  ஐயோ பண்றது தகோஞ்சம்கூட நல்லோ இல்மலம் ோ. 
த ருவில் கிடக்குற இந் ப் பிசோசுங்கரேதயல்லோம் ஏன் பங்கேோவுக்குள் 
விட்டோருனு புரியரல. வீட்டுத் ம ோட்டம் எப்படி நோச ோகுது போருங்க... 
மகட்குற ஒவ்தவோரு தவடிச் சத் த்துக்கும் குரறஞ்சது 100 ரூபோயோச்சும் 
கரியோகுது.'' 

 
ம ோட்டத்தில் டிரரவர் ப்ரிஜ் லோலும் அவன்  கன் ரூமப §ம் 

நின்றிருந் ோர்கள். ''என்னப்போ... உன்  க ரன்மனோ கல்யோண 
ஏற்போதடல்லோம் எந்  அேவில் இருக்கு?'' என்று விசோரித் ோள்  ோந்தி. 

 
''ஐயோவும் நீங்களும் கோட்டுற கருரணயோல் நல்லபடியோ ஏற்போடு 

நடக்குது, ம ம் சோப். டிசம்பர் 5-ம் ம தி. நீங்களும் ஐயோவும் கட்டோயம் 
வரணும்! அதுக்கு ோன் கல்யோணத்ர  ஞோயித்துக் கிழர  வச்சிருக்மகன், 
ம ம் சோப்.'' 

 
''கட்டோய ோ வர்மறோம், ப்ரிஜ் லோல்! ரன்மனோ எங்களுக்கும் 

தபோண்ணு  ோதிரி ோமன!'' 
 
திடீதரன்று ப்ரிஜ்லோல்  கன் ரூமபஷ் கண்ரணச் சுருக்கி  ோடிரயப் 

போர்த் ோன். 
 
''ம ம் சோப்... அங்மக போருங்க புரக வருது!'' 
 
''ஐரயமயோ... உள்மே தநருப்பு பிடிச்சிருச்சு... அது அவமரோட 

ரூம்... உள்மே அவர் தூங்கிட்டு இருந் ோமர... ரூமபஷ்... ஓடு! 
அவருக்கு என்னோச்சுனு போருப்போ!'' - திரு ோங்கல்யத்ர  எடுத்து 
கண்ணில் ஒற்றியபடி ப றுகிறோள்  ோந்தி. 
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எல்மலோரும  ஓடுகிறோர்கள். அரற உள்பக்கம்  ோழிடப்பட்டு 
இருக்கிறது. ''ஐயோ... க ரவத் த ோறங்க... சீக்கிரம் த ோறங்க!'' என்றபடி 
 ோறி  ோறிக் க ரவ இடிக்கிறோர்கள். 

 
''புரக மூட்டத்துல  யக்க ோயிட்டோரோ?'' - தசோல்ரக யிமலமய 

 ோந்தியின் குரல் நடுங்குகிறது. 
 
''க ரவ உரடச்சுத் திறக்கலோ ோ... தசோல்லுங்கம் ோ!'' 
 
ரூமபஷ் பின்னோல் ஓடிப் மபோய், படுமவக ோகக் க ரவ மநோக்கி 

வருகிறோன். அ ன் ம ல் ம ோள்பட்ரடயோல் ம ோ ப் மபோகும் மநரம் 
டக்தகன்று க வு திறக்கிறது.  ோமன க ரவத் திறந்துதகோண்டு ம ோகன் 
கு ோர் நிற்கிறோர். முகம் ஜிவுஜிவுத்துப் மபோயிருக்கிறது. ''உஃப்... உஃப்'' 
என்று மூச்சுத் திணறுகிறது அவருக்கு. கிட்டத் ட்ட அவரர ம ோதித் 
 ள்ளிக்தகோண்டு ரூமபஷ் மபோய் உள்மே விழுகிறோன். 

 
மகோபியும் ப்ரிஜ் லோலும் மசர்ந்து உள்மே மபோய் மபோரோடி தீரய 

அரணத்துவிட்டு வர... முகத்திலும், உரடயிலும் ஏக ோக சோம்பல் 
படர்ந்திருக்கிறது அவர்களுக்கு. தவளிமய மசோபோவில் சோய்ந்து கண் 
மூடிக்கிடக்கிறோர் ம ோகன் கு ோர். அவருக்குத்  ண்ணீர் புகட்டிக் 
தகோண்டிருக்கிறோள்  ோந்தி. 

 
''ம ம் சோப். ஒருவழியோத் தீரய அரணச்சிட்மடோம். ம ோட்டத்துல 

விரேயோடின பசங்களில் யோமரோ ஒருத் ன் ோன் பட்டோசு தகோளுத்தி 
உள்மே மபோட்டி ருப்போன் மபோலிருக்கு!'' என்று ப்ரிஜ் லோல் 
மூச்சுவோங்க... 
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''நம்  பங்கேோ ம ோட்டத்துல பசங்க விரேயோடுறோங்கேோ? எந் ப் 
பசங்க?'' ம ோகன் கு ோரின் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கிறது. 

 
''எல்லோம் இந்  ஏரியோவில் இருக்கிற குடிரசவோசிப் பசங்க ோன் 

எஜ ோன். நீங்க ோமன தீபோவளிரய முன்னிட்டு கூட்டியோரச் 
தசோன்னீங்க..?'' 

 
இப்மபோது ம ோகன் கு ோர் மசோபோவிலிருந்து ஆங்கோர ோக எழுந்து 

நிற்கிறோர். ''மூரே தகட்ட முண்டம ... த ருப் பசங்கரே என் 
பங்கேோவுக்குள் நோன் கூட்டி வரச் தசோன்மனனோ? ரபத்தியம் 
பிடிச்சிருக்கோ உனக்கு?'' - தஜட் ஏமரோப்மேன்  ரலக்கும ல் கிேம்பிப் 
மபோகிற தடசிபலில் அலறுகிறோர் ஆத்திர ோக. 

 
அடுத்  தகோஞ்ச மநரத்தில் ரடனிங் மடபிளில் இருந்  பீங்கோன் 

போத்திரங்கள் எல்லோம் கோற்றில் பறக்கின்றன. அரவ  ன் ம ல் படோ ல் 
ஒதுங்கி உயிர்  ப்புகிறோன் மகோபி. 

 
''என்ன தகோழுப்பு உனக்கு..! தவங்கோயமும் பூண்டும் இல்லோ  நோன் 

சர க்கச் தசோன்மனனோ? உப்மப மபோடோ  தரோட்டி சுடச் தசோன்மனனோ? 
சிக்கன்இல்லோ  ஒருமவரேகூட சோப்பிட  ோட்மடன்னு த ரிஞ்சுக்கிட்மட 
விரேயோடுறியோ?'' என்று இரரகிறோர் ம ோகன்கு ோர். 

 
10 நிமிடங்கள்கூட மபோயிருக்கோது.  ோடியில் இருந்து  றுபடி 

ம ோகன் கு ோரின் கூவல். ''ஏய் அறிவு தகட்ட  ோந்தி. எங்மக நோன் 
வோங்கிதவச்சிருந்  ஸ்கோட்ச் போட்டில் ஒண்ரணயும் கோமணோம்?'' 
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 ட்டுத்  டு ோறி  ோடிக்கு ஓடிய  ோந்தி, ''நீங்க ோமன 
அர தயல்லோம் தூக்கிக் கடோசச் தசோன்னீங்க. த ோத்  ோத் தூக்கிப் 
மபோட்டோச்சு!'' 

 
''அடிப்போவி... நோன் மபோடச் தசோன்மனனோ? நோன் குடிச்சிட்டு 

நிம் தியோ இருக்கிறது பிடிக்கோ  நீ ோண்டி தூக்கிப் மபோட்டிருக்மக.'' 
 
இப்மபோது  ோந்திக்கு தபோறுர  கோலி. ''நீங்க குடிச்சோ 

எனக்தகன்ன, குடிக்கோட்டி என்ன... 30 வரு  ோ சோயங்கோலம் ஆனோ, 
தினமும் அந் க் கூத்ர த் ோமன போர்த்துட்டு இருந்ம ன்!'' 

 
''அந்  போட்டிரல யோருகிட்மட தகோடுத்ம , தசோல்லு!'' 
 
''ப்ரிஜ் லோல்கிட்மட தகோடுத்து குப்ரபயில் மபோடச் தசோன்மனன்!'' 
 
''கூப்பிடு அந்  டிரரவர் பன்னிரய!'' 
 
 ரழயில் ஊறிய மகோழிக் குஞ்சோக தவடதவடத்து வந் ோன் ப்ரிஜ் 

லோல். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 

 
''கூப்பிடு அந்  டிரரவர் பன்னிரய!'' என்ற ம ோகன் கு ோரின் இடி 

முழக்கக் குரல் மகட்டு,  ரழயில் ஊறிய மகோழிக் குஞ்சோக தவட 
தவடத்து வந்து நின்றோன் ப்ரிஜ் லோல். 
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''ம ம் சோப் தசோன்ன ோல ோன்  து போட்டில்கரேக் தகோண்டுமபோய் 
குப்ரபயில் மபோட்மடன்யோ! அவங்க தசோன்ன பிறகு மகள்வி 
மகக்கறதுக்கு நோன் யோருய்யோ?'' 

 
மடபிளில் கிடந்  மபோரன எடுத்து சுவரில் அடித்து உரடத் ோர் 

ம ோகன் கு ோர். 
 
''அவரேக் மகட்டோ... நோன் ோன் அர தயல்லோம் தூக்கிப் மபோடச் 

தசோன்ன ோப்புளுகுறோ... ஆேோளுக்கு விரேயோடுறீங்கேோ? இப்பமவ... 
இந்  நிமி ம  எனக்கு டிரிங்க் மவணும். மபோய் வோங்கி வோ!'' 

 
''ஐயோ, இன்னிக்கு தீபோவளி ஆச்சுங்கமே... நம்மூர்ல கரட எதுவும் 

இருக்கோதுங்க!'' 
 
''அத ல்லோம் த ரியோது. மபோய் எங்கோச்சும் கரடரய உரடச்சு 

திருடிட்டோவது வோ!'' 
 
 ரனவி  ோந்தி தநோந்துமபோனவேோக, ''ஆண்டவன் என் ம மல 

கருரண தவச்சிட்டோன்னு நிரனச்மசன்.  கோத் ோ கோந்தி மபரில் வந்து 
சும் ோ ஒரு நோடகம் ோன் ஆடியிருக்கோன். ப்ரிஜ் லோல்! நீ மு ல்ல இந்  
 னு ரன இங்மக இருந்து கூட்டிட்டுப் மபோ. எங்கயோச்சும் ஒரு போர் 
திறந்திருக்கும். எந்மநர ோனோலும் ம டிக் கண்டுபிடிச்சு, அங்மக இவரர 
இறக்கிவிடு.  யவுதசஞ்சு கூட்டிட்டுப் மபோயிடு!'' என்றபடி விசும்பிக் 
தகோண்மட படி இறங்கினோள்.  றுநோள் கோரல கோன்  ோர்க்தகட்டில் 
வழக்க ோக,  ோன்  துபோட்டில் வோங்கும் கரடயில் வண்டிரய நிறுத் ச் 
தசோன்னோர் ம ோகன் கு ோர். மயோசரனமயோடு நிறுத்தினோன் ப்ரிஜ் லோல். 
இவர்  ரலரயப் போர்த் தும  கரட மு லோளிக்கு வோதயல்லோம் பல். 
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''வோங்க ம ோகன் கு ோர் சோர்... உங்க வீட்டுல இருந்  சூப்பர் 
கதலக்ஷன் கண்ணோடிக் கிண்ணத ல்லோம் எங்களுக்குக் தகோடுத் துக்கு 
தரோம்ப நன்றி. எல்லோம  தவளிநோட்டு கதலக்ஷன் மபோலிருக்மக. 
இன்னும்கூட கிண்ணங்கள் இருந் ோ,  யவுதசஞ்சு எங்களுக்மக 
வித்துடுங்க. நம்  போர்ல அந்  கிண்ணத்ர ப் போர்த்துட்டு கஸ்ட ருங்க 
தரோம்பப் போரோட்டினோங்க!'' 

 
ம ோகன் கு ோருக்கு தடன் ன் எகிறியது. ப்ரிஜ் லோரலக் 

கூப்பிட்டோர். கோல்கள் பின்ன, கோரில் இருந்து இறங்கி அவன் நடந்து 
வந் ோன். 

 
''இம ோ, இந்  ஆளு ோமன கிண்ணத்ர தயல்லோம் தகோண்டுவந்து 

உங்களுக்கு வித் வன்?'' 
 
''இவமன ோன்!'' என்றோர்  துக் கரட மு லோளி. 
 
முந்தின இரவு எத் ரன ம டியும் தபக் அடிக்க முடியோ ல் தச  

கடுப்மபோடு வீடு திரும்பி இருந் ோர் ம ோகன் கு ோர். தூக்கம் வரோ ல் 
தவகுமநரம் புரண்டோர். இப்மபோது தபக் அடிக்கோ மல கண்கள் ரத்  ோகச் 
சிவந் ன அவருக்கு. ப்ரிஜ் லோரலப் பிடித்து முன்னோல் இழுத் ோர். 

 
''தசோல்லுடோ நோமய... எவ்வேவு கோசுக்கு வித்ம ?'' கரடக்கோரர் 

குறுக்கிட்டு, ''தரோம்ப அபூர்வ ோன தபோருேோச்மச சோர்... 15,000 
தகோடுத்ம ன்!'' 

 
''போட்டிரலத் ோமன குப்ரபயில் மபோடச்தசோன்னோங்க உன் 

எஜ ோனி! அந்   து கிேோஸ்கரே ஏண்டோ தகோண்டோந்து வித்ம ? அந்  
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கதலக்ஷமனோட மவல்யூ த ரியு ோ உனக்கு?'' ''அர யும் அம் ோ ோன்யோ 
தூக்கி வீசிடச் தசோன்னோங்க!'' 

 
''அது ஒரு முண்டம்! வித்  கோரச நீ என்ன பண்மண... அர ச் 

தசோல்லு!'' ''தபோண்ணு கல்யோணத்து டவுரிக்கு அர  அட்வோன் ஸோக் 
தகோடுத்திட்மடன் சோப்...  யவுதசஞ்சு  ன்னிச்சிடுங்க சோப்!'' - கோலில் 
விழுந்து ப்ரிஜ் லோல் க ற... தகோத் ோக அவரனத் தூக்கி எழுப்பி 
மபய்த் ன ோகக் கன்னத்தில் அரறந் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
''என் வீட்டு உப்ரபத் தின்னுவேர்ந்  நோய் நீ... தகோஞ்சம்கூட 

கூசோ த்திருட்டுத் னம் பண்றியோ? இன்னிக்கு  த்தியோனத்துக்குள் எனக்கு 
15,000 ரூபோய் வந் ோகணும். இல்லோட்டி, மபோலீஸுல தசோல்லுமவன். 
உன் தபோண்ணு கல்யோணத்துக்குப் பதில் உன் ரகக்குக்கோப்புக் 
கல்யோணம் நடக்கும், புரியு ோ? ஓடிப் மபோ!'' 

 
அன்ரறக்கு  தியம  ஒரு கவருக்குள் பணத்ம ோடு வந்து 

நீட்டினோன் ப்ரிஜ் லோல். வோங்கி எண்ணிப் போர்த்து, திருப்தியோகத் 
 ரலயோட்டினோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
''கதரக்ட்டோ இருக்கு! இ ோன் உனக்கு கரடசி  ன்னிப்பு. அடுத்  

முரற இப்படி ஏ ோச்சும் தசஞ்சோ... உன் ஸீட்ரடக் கிழிச்சுத் 
துரத்திடுமவன். வயித்துக்கு மசோறும் இருக்கோது... வோழுறதுக்கு ஒரு 
கூரரயும் இருக்கோது, புரியு ோ?'' 

 
ப்ரிஜ் லோல் எதுவும  மபசோ ல் தவளிமய மபோனோன். 
 
அவனுக்மக த ரியோது -  ன் எஜ ோனருக்கு எதிரோக ஒரு நோள்... 

 ோன் கத்தி தூக்கப்மபோகிமறோம் என்று! 
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இப்மபோது தினம் சோயங்கோல ோனோல், ம ோகன் கு ோர் ரூமுக்குள் 
கிேோஸில் ஸ்கோட்ச்  ளும்புகிறது. ஒரு வோர்த்ர கூட 
மபசோ ல் மசோடோவும் தநோறுக்குத் தீனியும் ரவத்துவிட்டு 
தவளிமய மபோகிறோள்  ோந்தி. உணவு சோப்பிடும் 
மநரத்தில்கூட அவள் ம ோகன் கு ோரின் எதிமர வருவதில்ரல. 
சர யல்கோரன் மகோபி வோய் திறக்கோ ல் சிக்கனும்  ட்டனும் 
பரி ோறுகிறோன். தவங்கோயம், பூண்டு இல்லோ  சர யல் 
என்பத ல்லோம் அவன் நிரனத்தும் போர்ப்பதில்ரல. 

 
நோரலந்து  டரவ ரீட்டோ மசத்திவீட்டுக்கு மபோன் 

அடித்துப் போர்த் ோர் ம ோகன் கு ோர். சள்ளுபுள்தேன்று 
எரிந்து விழுந்துவிட்டு மபோரன அடித்துச் சோத்தினோள் அவள். ஒரு 
தலவலுக்கு ம ல் இவருக்கும்  ன் ோனம் சுரண்ட... மபோன் 
பண்ணுவர க் ரகவிட்டோர். அம  ச யம், அவளுக்கு இதுவரர 
என்னதவல்லோம்  ண்டம் அழும ோம் என்று ஒரு கணக்கு போர்ப்ப ற்கோக 
 ன் வங்கி ஸ்மடட்த ன்ட்ரட வோங்கிப் போர்த் ோர். வரிரசயோகப் 
போர்த்துக்தகோண்மட வந் வருக்கு, ஒரு வோரத்துக்கு முன் கரடசியோகக் 
தகோடுக்கப்பட்ட ோக ஸ்மடட்த ன்ட்டில் கோட்டியிருந்  பிர ோண்ட ோன 
தசக் த ோரகரயப் போர்த்து  யக்கம் வந் து. 

 
ரீட்டோ மசத்திக்கு அல்ல... ஒரு பள்ளிக் கூடத்தின் தபயருக்கு அவர் 

கணக்கில் இருந்து தகோடுக்கப்பட்ட தசக்! 
 
சிஸ்டர் க லோ ோன் அந்  அநோர க் குழந்ர களுக்கோன பள்ளியின் 

 ரலர  நிர்வோகி. ம ோகன் கு ோர் பல்ரலக் கடித் படி எதிரில் 
அ ர்ந்திருக்க, வழக்க ோன புன்னரகரயத் த ோரலத்துவிட்டு சிஸ்டர் 
க லோவும் சிடுசிடுப்போகத் ோன் இருந் ோர். 
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''மநரோகமவ மகட்டுவிடுகிமறன் மிஸ்டர் ம ோகன் கு ோர்... 
தைச்.எஸ்.பி.ஸி. வங்கியில் இருக்கிற உங்கள் கணக்கில் இருந்து, 
உங்கள் தசக் புக்ரகப் பயன்படுத்தி, எங்கள் பள்ளியின் தபயருக்கு 
நோங்கமே ம ோசடியோக 20 லட்ச ரூபோரய  ோற்றிக்தகோண்மடோம் என்று 
குற்றம் சோட்டுகிறீர்கள்... அப்படித் ோமன?'' 

 
ம ோகன் கு ோர் இன்னும் ஓவரோக நறநறத் ோர். ''அர த் ோமன 

இத் ரன மநர ோகத் திரும்பத் திரும்பச் தசோல்லிக்தகோண்டு இருக்கிமறன். 
 ரியோர யோக அந் ப் பணத்ர த் திருப்பிக் தகோடுத்துவிடுங்கள். நோன் 
உத் ரப் பிரம ச அரசோங்கத்ர மய சுண்டு விரலில் ரவத்து ஆட்டிய 
 ரலர ச் தசயலோேர் த ரியும் இல்ரலயோ? இப்மபோது ஒரு மபோன் 
மபோட்டோல் மபோதும்... உங்கள் பள்ளிக்கூடத்ர மய இழுத்து மூட 
மவண்டியது ோன்!'' 

 
சில்லியோன ஜந்துவோக அவரரப் போர்த் ோள் சிஸ்டர் க லோ. 

இன்டர்கோர  அழுத்தினோள்.  ''சிஸ்டர் வி லோ... கடந்  வோரம் திருவோேர் 
ம ோகன் கு ோர் நம் பள்ளிக்கோக 20 லட்ச ரூபோய் நன்தகோரட 
அளித் ோமர... அ ற்கோன டோகுத ன்ட்கரே அப்படிமய தகோண்டு 
வோருங்கள், உடமன!'' 

 
க லோ சிஸ்டரரவிட  டி னோன மூக்குக் கண்ணோடி மபோட்டிருந்  

வி லோ சிஸ்டர், கீழ்ப் போர்ரவயில் ம ோகன் கு ோரர அேதவடுத்  படிமய 
ஒரு ஃரபல் சகி ம் வந் ோர். 

 
''மிஸ்டர் ம ோகன் கு ோர். அன்ரறக்கு நீங்கள் அளித்  தசக்கின் 

தஜரோக்ஸ் பிரதி இம ோ இருக்கிறது. இதில் இருப்பது உங்கள் 
ரகதயழுத்து  ோனோ என்று போர்த்துச் தசோல்லமுடியு ோ?'' 
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தசத்துப் மபோனவனின் உயிரல எடுத்து ஆரோய்கிற நீதிபதி  ோதிரி 
தவகுமநரம் அர  உற்றுப் போர்த் ோர் ம ோகன் கு ோர். பிறகு 
அதிர்ச்சியோக நிமிர்ந்து, ''என் ரகதயழுத்து  ோதிரிமய ோன் இருக்கிறது. 
படுகில்லோடித் ன ோகத் ோன் ம ோசடிரய நடத்தி இருக்கிறீர்கள். 
புரிந்துதகோள்ளுங்கள் மிஸ்... இ ற்கோக நீங்கள் தஜயிலுக்குப் மபோக 
மவண்டி வரும்!'' 

 
க லோ சிஸ்டர் அந்  ஃரபலில் இருந்து ஒரு மபோட்மடோரவ 

எடுத் ோள். ''இதுவும் ம ோசடி மபோட்மடோ  ோனோ என்று போருங்கள். 
நீங்கள் தசக் தகோடுக்க இந் ப் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந் மபோது நோம் 
மசர்ந்து எடுத்துக் தகோண்டது. எங்கள் பள்ளிக்கூட ஆண்டு  லரில் 
மபோடுவ ற்கோக எடுத் து...'' 

 
ம ோகன் கு ோர் வோங்கிப் போர்த்து அயர்ந்ம விட்டோர். ''எ... 

என்ரனப் மபோலத் ோன் இருக்கிறது!'' என்றோர் குழப்ப ோக. 
சிஸ்டர்களுடன் மசர்ந்து அப்படி ஒரு சிரிப்மபோடு இருந் ோர் க ர் குல்லோ 
 ோட்டியபடி! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
நோரே ஒரு நோடகம்! 
  
க லோ சிஸ்டர் கோட்டிய மபோட்மடோரவப் போர்த் தும், ''இதில் 

இருப்பது... எ... என்ரனப் மபோலத் ோன் இருக்கிறது...'' என்று ம ோகன் 
கு ோர் திரகப்புடன்  டு ோறினோர். 

க லோ சிஸ்டர் சிறிய 
சிரிப்மபோடு, ''மபோல அல்ல... இது 
நீங்கமே ோன்! நோங்கேோ 
உங்கரேத் ம டி வந்து நன்தகோரட 
மகட்மடோம்? நீங்கேோகத் ோன் 
இங்மக வந்தீர்கள். இம  
நோற்கோலியில் என் முன் 
உட்கோர்ந்தீர்கள்.  யோரோகக் 
தகோண்டுவந்  தசக்கில் எங்கள் 
பள்ளியின் தபயரரக் மகட்டு 

எழுதினீர்கள். அன்ரன த ரஸோ மீது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு  திப்பும் 
 ரியோர யும் உண்டு என்பதுபற்றி அரர  ணி மநரத்துக்கும் ம லோக 
தலக்சர் அடித்தீர்கள்! ம ரவக்கு மீறி ஒரு  னி ன் தசல்வத்ர  ரவத்துக் 
தகோள்வது எவ்வேவு தபரிய குற்றம் என்றுகூட உரர நிகழ்த்தினீர்கள்!'' 
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''அப்படி எதுவும் நடந்  ோக எனக்கு நிரனப்மப இல்ரல. 
அர தயல்லோம் விடுங்கள்... 2,000 ரூபோய் மவண்டு ோனோல் 
எடுத்துக்தகோண்டு, மீதிரய என்னிடம  நீங்கள் திருப்பித்  ந்துவிட 
முடியோ ோ?'' - புலம்புகிற த ோனியில் இருந் து ம ோகன் கு ோர் குரல். 

 
''ஸோரி மிஸ்டர்... அந் த் த ோரகரயப் பண ோக்கி பள்ளியின் 

வேர்ச்சிப் பணிகளுக்கு ஒதுக்கிவிட்மடன்.  னநிரல சரியில்லோ  
குழந்ர களுக்கு விடுதியோக ஒரு சிறு கட்டடம் கட்டவும், அநோர க் 
குழந்ர களுக்கு ம லும் சில வகுப்பரறகள் கட்டவும் அட்வோன்ஸோகக் 
தகோடுத்துவிட்மடோம். அந் க் குழந்ர களின் பிரோர்த் ரன உங்களுக்கு 
எப்மபோதும் இருக்கும்!'' 

 
''பிரோர்த் ரனரயக் தகோண்டுமபோய் நோன் நோக்கு வழிப்ப ோ? 

 ரியோர யோக என் பணத்ர த் திருப்பிக்தகோடுங்கள். நோன் ஐ.ஏ.எஸ். 
ஆபீஸரோக்கும்... மநரோக மபோலீஸுக்குப் மபோமவன்!'' என்று 
முரட்டுத் னம் கோட்டினோர் அவர். 

 
இப்மபோது சிஸ்டர் வி லோ மபசினோர் - ''மபோலீஸுக்கு அல்ல... 

நீங்கள் மபோக மவண்டியது ஒரு நல்ல  னநல டோக்டரிடம். ம ற்தகோண்டு 
உங்களுடன் மபச மநரம் இல்ரல. பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிமரயர் டயம் 
ஆகிவிட்டது. கிேம்புகிறீர்கேோ?'' 

 
தடல்லி டிஃதபன்ஸ் கோலனியில் இருக்கிறது டோக்டர் எம்.மக.திவோன் 

கிளினிக். மலசோன சத் த்ம ோடு குளிரர வோரி இரறக்கும் ஸ்பிலிட் ஏ.ஸி. 
ஆரேமய மபோட்டுப் புர க்கிற ஆடம்பர மசோபோ, இரண்டு புறமும் 
சுவரில் பதிக்கப்பட்ட த கோ ரசஸ் ஃபிேோட் டி.வி-க்கள், மூரேக்கு 
ஓவரோகமவ சவோல்ரவக்கும்  ோடர்ன் ஆர்ட் ஓவியங்கள்... அத் ரனக்கும் 
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ஒப்பரன தசய்   ோதிரி ஜிவ்தவன்று வயசுப் தபண் ஒருத்தி 
வரமவற்போேரோக! 

 
 கோ, த கோ ஆட்கள் ோன் ரவத்தியத்துக்கு அங்மக வர முடியும் 

என்ப ற்கோன அத் ரன அரட யோேங்களும் இருந் ன. 
 
உள்மே, அப்போயின்ட்த ன்ட் கிரடப்ப ற்கரிய டோக்டர் திவோன் 

இருந் ோர். நல்ல உயரம். மகோதுர  நிறம்... பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் 
பிய்ச்சு உ றினோர். ''உங்கள்  ¨ரவ உ றிவிட்டு இந் ப் படுக்ரகயில் 
படுங்கள் போர்ப்மபோம்...'' என்றோர் ம ோகன் கு ோரிடம். பக்கத்திமலமய 
ஒரு சுழல் நோற்கோலி ரய இழுத்துப்மபோட்டு உட்கோர்ந் ோர் டோக்டர். ம ோல் 
அட்ரட  ோட்டிய  டி னோன ரடரியும், மினு மினுக்கும் சில்வர் மபனோவும் 
அவர் ரககளில். 

 
''தசோல்லுங்கள்... உங்கள் பிரச்ரன என்னதவன்று உங்களுக்குத் 

ம ோன்றுகிறது?'' 
 
''டோக்டர்! எனக்குள் என்ரனயும் மீறி நோன் விரும் போ  ஒன்றும் 

புகுந்துதகோண்டதுமபோல் இருக்கிறது. தீரோ  பல் வலி  ோதிரி, அது 
உள்மே இருந்து 'விண்விண்'தணன்று உந்துகிறது. நோன் மபசுவது, 
மயோசிப்பது, நடந்துதகோள்வது அத் ரனயும் மவறு ஒரு 
 னி ரரப்மபோலமவ இருக்கிறது!'' 

 
''அந்  இன்தனோரு நபர் யோதரன்று அரடயோேம் த ரிகிற ோ?'' 
 
''தசோன்னோல், நீங்கள் நம்ப  ோட்டீர்கள் டோக்டர்!'' 
 
''சும் ோ... தசோல்லித் ோன் போருங்கமேன்!'' 
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''கோந்தி...  கோத் ோ கோந்தி!'' 
 
டோக்டர் குபுக்தகன்று சிரிப்போர் என்று நிரனத் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

அவமரோ, புருவத்ர  ஒரு மில்லி மீட்டர்கூட உயர்த் வில்ரல. மபனோவோல் 
ரடரியில்  ட்டிக் தகோண்மட, ''ம்... இப்மபோது என்னிடம் மபசுவது யோர்?'' 
என்றோர். 

 
''ம ோகன் கு ோர் ஐ.ஏ.எஸ்... உத் ரப் பிரம சத்தின் முன்னோள் 

 ரலர ச் தசயலோேர்... எந்  நிமி த்திலும் ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் 
கோந்தி ஆகிவிடுமவன்!'' என்றபடி த துவோகத்  ரலரய உயர்த்திய 
ம ோகன் கு ோர், 

 
''போபோஜிக்குள் கோந்திஜியின் ஆவி வருவ ோக ஒரு நிகழ்ச்சி 

நடந் ம ... அன்றில் இருந்து ோன் இந் க் மகோேோறு! டோக்டர்... நீங்கள் 
என்ன நிரனக்கிறீர்கள்? நிஜ ோகமவ என் உடம்ரப கோந்தியின் ஆவி 
மடக்-ஓவர் பண்ணி இருக்கு ோ?'' 

 
''ஆவிதயல்லோம் சினி ோவில்  ட்டும் ோன் மிஸ்டர் ம ோகன் கு ோர்!'' 
 
''அப்படியோனோல் எனக்குப் ரபத்தியம் பிடித்து விட்ட ோ?'' 
 
''மிக த ளிவோன  னி ர்கமேகூட சில ச யங்களில்  ன 

மநோயோளிகள்மபோல நடந்துதகோள்வதுண்டு. மூரேயின் சூட்சு ம் அப்படி. 
மவறு ஆள் உங்களுக்குள் இருந்து தசயல்படுவ ோகச் தசோல்லும் 
ச யங்களில் அர  நீங்கள் உணர்கிறீர்கேோ?'' 

 
''ஆரம்பத்தில் த ரியவில்ரல. எல்லோம் முடிந்  பிறகு, அடுத் வர்கள் 

தசோல்லித் ோன் த ரிந்துதகோண்மடன். வரவர, நோன் என்ரன மீறி 
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இன்தனோரு நபரோகச் தசயல்படுவது தகோஞ்சம் தகோஞ்ச ோக அந்  
ச யத்திமலமய எனக்குத் த ரிகிறது. ஆனோல், என்னோல் அர க் 
கட்டுப்படுத்  முடியவில்ரல!'' 

 
அரர  ணி மநரத்துக்கும் ம லோக நடந் து ஆரோய்ச்சி. ம ோகன் 

கு ோரின் கண்களுக்குள் டோர்ச் அடித்து, முட்டிகளில் ரப்பர் சுத்தியலோல் 
 ட்டிப் போர்த்து, மநரோகவும் மகோணல்  ோணலோகவும் அவரர நடக்கச் 
தசோல்லி மசோதித்து... கரடசியில் டோக்டர் தசோன்னோர் - 

 
''இர  நோங்கள் 'டிமசோஸிமயட்டிவ் ஐதடன்டிட்டி டிஸ்ஆர்டர்' 

என்மபோம். 'ஸ்பிலிட் தபர்சனோலிட்டி' என்றும் தசோல்வோர்கள். இந்  
டி.ஐ.டி. போதிப்பு வரும்மபோது,  ோன்மிகவும் விரும்புகிற அல்லது 
தவறுக்கிற நபர்களின் குணங்களும் தசயல்போடுகளும் அந்  
 னி ர்களுக்குள் நுரழந்துதகோண்டு ஆட்டிப் பரடக்கும். தரோம்ப 
விேக்க ோகச் தசோன்னோல்... உங்களுக்குக் குழப்பம் ோன் அதிக ோகும். 
உங்களுக்கு ஆட்மசபரன இல்ரலதயன்றோல், ஒரு முரற ஹிப்னோடிஸ 
மசோ ரன நடத்திப் போர்த்துவிடலோம ..?'' 

 
''என்ன தசய்வீர்கள் அந்  மசோ ரனயில்?'' 
 
''உங்கள் சுய நிரனரவயும்  ோண்டி ஆழ்  னதுக்குள் மபோமவோம். 

அங்மக உங்கள் ம ல்  னதுக்குத் த ரியோ ல் ஒளிந்திருக்கும் 
வி யங்கரே அறிய முயல்மவோம்.'' 

 
''தரோம்ப தபர்சனலோன வி யங்கரே எல்லோம்  யக்கத்தில் 

ஆழ்த்திவிட்டுக் மகட்பீர்கேோ?'' - ம ோகன் கு ோருக்கு மவறு கவரல 
வந்துவிட்டது. 
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''அதுவும் ம ரவப்படும்.'' 
 
''அப்படியோனோல், அந்  ஹிப்னோடிஸ இழதவல்லோம் மவண்டோம்.'' 

புஸ்தஸன்று மூச்சுவிட்டோர் டோக்டர் திவோன். '' யவுதசய்து என்னிடம் 
நீங்கள் தவளிப்பரடயோக இருக்க முயலுங்கள். சின்ன வயசில் 
குழந்ர யோக இருந் மபோது உங்களிடம் யோரோவது  வறோக நடக்க 
முயன்றது உண்டோ?'' 

 
படுத்துக்தகோண்மட  ரலரயத் திருப்பிப் மபசிக் தகோண்டு இருந்  

ம ோகன் கு ோர் த ோபுக்தகன்று எழுந்து உட்கோர்ந் ோர். 
 
''உங்களுரடய சிக் ண்ட் ஃப்ரோய்ட்  த்துவத்ர  என்  ரலயில் 

மபோட்டுப் போர்க்கோதீர்கள். நோன் இனிம ல்  கோத் ோ கோந்தி ஆகக் 
கூடோது. அ ற்கு என்ன வழி? சட்தடன்று தசோல்லுங்கள்!'' என்றோர் தச  
எரிச்சலோக. 

 
த ோத் த்தில், ஹிப்னோடிஸ சிகிச்ரசக்குப் பயந்து விரட எதுவும் 

த ரியோ ல் ஃபீரஸ  ட்டும் தகோடுத்துவிட்டு அங்மக இருந்து 
தவளிமயறினோர். 

 
இப்மபோது ம ோகன் கு ோரின் ஒவ்தவோரு தசல்லுக்குள்ளும் ஓடும் 

எரிச்சல் அணு என்றோல்... அது  கோத் ோ கோந்தி! அந் ப் தபயரரக் 
கோ ோல் மகட்பர மயோ, அச்சில் படிப்பர மயோகூட அடிமயோடு  விர்க்க 
ஆரம்பித்துவிட்டோர். 'அத ரிக்கன் கோந்தி' என்று பட்டப் தபயர் தகோடுத்  
 ோர்ட்டின் லூ ர் கிங் பற்றி தவளியோன புத் கத்ர க்கூட  ன் வீட்டு 
ரலப்ரரியில் இருந்து தூக்கிக் குப்ரபயில் மபோடச் தசோல்லிவிட்டோர். 
ரோத்திரி தூக்கத்தில் அரரயோரடயும் ரகத் டியு ோக கனவில் கோந்தி 
வந்துவிடுவோமரோ என்ற கவரலயில்,  ோரல மவரே மபோடும் 
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'தபக்'குகரேயும் அதிகப்படுத்திவிட்டோர்.  ன்னிரல  றந்  தூக்கத்துக்கு 
சீர ச் சரக்கு ோன் ஒமர வழி என்பது அவருரடய நம்பிக்ரக! 

 
சர யல்கோரன் மகோபி  றுபடியும் சிக்கன் மரோஸ்ட்,  ட்டன் சோப்ஸ் 

என்று தபோரிக்கத் த ோடங்கினோன். வஞ்சகம் இல்லோ ல் உள்மே 
 ள்ளுகிறோர் ம ோகன் கு ோர். டிரரவர் ப்ரிஜ் லோலுக்கு முக்கிய உத் ரவு 
- 40 கிமலோ மீட்டர் மவகத்துக்கு ம ல் கோரர ஓட்டக் கூடோது என்பது. 
அம ோடு, புத்திரய மரோட்டில்  ட்டும  ரவத்து ஓட்ட மவண்டும் என்றும்! 

 
ம ோகன் கு ோர்  னது அரறயில் இரண்டோவது ரவுண்டு விஸ்கியுடன் 

இருக்கிறோர். ரகயில் இருப்பது ரோய் தடக்ஸ்ரடல் மில் த ோடர்போன 
மகோப்பு. ஜன்னலுக்கு தவளிமய சீஸனுக்கு சம்பந் ம் இல்லோ ல்            
இடிச்சத் மும் மின்னல் தவட்டும். மபோன் அடிக்கிறது... 

 
''கு ோர்?'' 
 
விமவக் விக்கி ரோய் ோன். 
 
இவருரடய சர்வீஸ் அேவுகூட இருக்கோது அவன் வயது. ஆனோல், 

எத் ரன அதிகோர ோக, ஒரு மிஸ்டர்கூட மபோடோ ல் கூப்பிடுகிறோன், 
ரோஸ்கல்! உள்துரற அர ச்சரோக இருக்கும் இவன் அப்பனின் திமிர் 
அப்படிமய இவனுக்கும் இருக்கிறது. ஆனோலும், மவறு வழி இன்றி இர  
ம ோகன் கு ோர் சகித்துக்தகோள்ேப் பழகி இருந் ோர். 

 
''தயஸ் சோர்!'' என்றோர் பணிவோக. 
 
''நோரேக்கு நம்  கம்தபனியின் மபோர்டு மீட்டிங் இருக்கிறது...'' 
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''ஆ ோம் சோர். அது சம்பந்  ோன ஃரபரலத் ோன் போர்த்துக்தகோண்டு 
இருக்கிமறன்!'' 

 
''கம்தபனியில் இருந்து கணிச ோன ஆட்கரே மவரல நீக்கம் 

தசய்யும் முடிரவ எடுத்திருக்கிமறோம். அர  நீங்கள் ோன் நியோயப்படுத்தி 
நோரேக்கு மீட்டிங்கில் மபசப்மபோகிறீர்கள்.'' 

 
''த ரியும் சோர். 150 மபர் வரர வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும். 

தடக்ஸ்ரடல் மில்லில் நஷ்டம், உற்பத்திக் குரறப்பு என்றும்... மில்லில் 
அவசர ோக சில  ோற்றங்கரேக் தகோண்டுவரோவிட்டோல் த ோத்  ோக 
இழுத்து மூட மவண்டி இருக்கும் என்று நோரேய மீட்டிங்கில் மபசுமவோம். 
ஏற்தகனமவ மபசிரவத் படி கோய் நகர்த்துமவோம்!'' 

 
''என் கவரல எல்லோம் யூனியன் ரசடில் இருந்து பிரதிநிதியோக 

மபோர்டு மீட்டிங்குக்கு வரப்மபோகும்  த் ோ பற்றித் ோன். அந்   த் ோ 
கம் னோட்டிரய ச ோளிக்கிற தபோறுப்பு உங்களுரடயது. குட் ரநட்!'' 

 
மபோரன ரவக்கும்மபோது, அரறக் க வு  ட்டப்படுகிறது. எழுந்து 

மபோய் ம ோகன் கு ோர் திறந் ோல், டிரரவர் ப்ரிஜ் லோல். தசோட்டச் தசோட்ட 
நரனந்திருந் ோன். கண் ரத்  ோகச் சிவந்திருக்கிறது. 

 
இவர் ஏற்றியிருந்  விஸ்கி  ள்ேோட்டத்திலும், அவனிடம் இருந்து 

வந்  பழவோரட மூக்ரகச் சுளிக்கரவத் து. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
மீண்டும் வந் ோச்சு...  கோத் ோ கோந்தி! 
  
ம ோகன் கு ோரின் விஸ்கி மூக்கு, டிரரவர் ப்ரிஜ் லோலின் நோட்டுச் 

சரக்கு வோரடரய நன்றோகமவ கண்டுதகோண்டது. கடுப்போக அவனிடம், 
''ஏய், என்ன மவணும் உனக்கு?'' என்றோர். 

 
''மபோச்சு எச ோன்... எல்லோம  மபோச்சு!'' - விசும்ப 

ஆரம்பித்துவிட்டோன் ப்ரிஜ் லோல். 
''சிரனப்பன்னி  ோதிரி கிடந்து 

முணங்கோம . இப்மபோ என்ன ஆகிப்மபோச்சு? 
குடிச்சிருக்கியோ நீ? சோக்கரட  ோதிரி 
நோறும ...'' 

 
''ஆ ோ... எச ோன். குடிச்சிருக்மகன். 

நோட்டுச் சரக்கு என்ன பன்னீர்  ோதிரி 
 ணக்கவோ தசய்யும்? என் சக்திக்கு அ ோமன 
முடியும்?'' - ப்ரிஜ் லோல் குரலில் திடீர் 
ஆத்திரமும், வியூப்பூட்டும் நக்கலும் 
த ோனித் து. இவரர தநட்டித் 
 ள்ளிக்தகோண்டு அரறக்குள் வந்துவிட்டோன். 
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''ஏய், மபோ தவளிமய!  ண்ணி தசோட்டி கோர்ப்தபட் எல்லோம் 
நோச ோகுது.'' 

 
''கோர்ப்தபட் ோமன நோச ோகுது... நீங்க என் குடும்பத்ம ோட 

எதிர்கோலத்ர மய நோசம் பண்ணிட்டீங்கமே.'' 
 
''என்ன உேறுமற?'' 
 
''உேறரல எச ோன்... தகடந்து குமுறுமறன். இன்னிக்கு என்ன 

ம தி த ரியு ோ?'' 
 
''டிசம்பர் தரண்டு, ஞோயித்துக்கிழர . இப்ப என்ன அதுக்கு?'' 
 
''மயோவ் தபரிய  னு ோ... இன்னிக்கு  ோன்யோ என் தபோண்ணு 

ரன்மனோவுக்கு கல்யோணம் நடந்திருக்கணும். என் தசோந்  பந் ங்கமேோட 
உட்கோர்ந்து த னோய் கச்மசரி மகட்டு, ஸ்வீட் சோப்பிட மவண்டிய மநரம் 
இது. ஆனோ, என் தபோண்ணு, ரபயன், தபோண்டோட்டி அத் ரன மபரும  
முக்கோடு மபோட்டு மூரலயில் உட்கோர்ந்து அழுதுட்டு இருக்கோங்க. எல்லோம் 
யோரோமல? உன்னோமல!'' 

 
''என்னோலோ? ப்ரிஜ் லோல் சரக்கு தரோம்ப ஓவரோப் மபோட்டு 

இருக்கியோ?'' 
 
''மயோவ் ம ோகன் கு ோரு.... நோன் ஒண்ணும் உன்ரன  ோதிரி புத்தி 

மப லிச்சுப் மபசற பரம்பரரக் குடிகோரன் கிரடயோதுய்யோ. குடிக்கிறர  
நிறுத்திட்ட ோ தபரிய  கோத் ோ  ோதிரி நீமய தசோன்ன ோல ோன், உன் 
தபோண்டோட்டி  து போட்டிரல எல்லோம் மரோட்டுல மபோட்டு உரடக்கச் 
தசோன்னோங்க. அம ோட மசர்த்து தூக்கிப் மபோடச் தசோல்லி என்கிட்மட 
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தகோடுத்  கண்ணோடிக் மகோப்ரபகரேக் தகோண்டுமபோய் கரடயில் வித் து 
ஒரு  கோ போவ ோ? அதுக்குப் மபோயி என்ரன திருடன் முத்திரர குத்தி, 
மபோலீஸு அது இதுனு மிரட்டி... என் தபோண்ணுக்கு சம்பந் ம் பண்ண 
வீட்டுல தகோடுத்திருந்  டவுரி பணத்ர த் திருப்பி வோங்கதவச்சிமய! நோன் 
 ோனஸ் ன்யோ... ஆனோ, வோழ முடியோ த்  விக்கிற ஏரழ! உன்ரன 
 ோதிரி தபரிய ஆளுங்க ஊரர அடிச்சு உரலயில மபோட்டுக் கோசு 
குவிப்பீங்க. ஆனோ, ஒழுங்கோ வரி கட்ட  ோட்டீங்க. சோயங்கோலம் ஆனோ, 
தபோண்டோட்டி ரகயோமலமய ஊத்திக் தகோடுக்கச் தசோல்லிக் குடிப்பீங்க. 
அப்படிமய கூத்தியோரு வீட்டுக்குப் மபோயி கும் ோேம் அடிப்பீங்க. ஆனோ, 
என்ரனப்மபோல ஏரழங்க  ட்டும் வோழ வக்கில்லோ  நடு வீட்டுல 
நோண்டுக்கிட்டு சோகணு ோ?  ப்பித்  வறி எங்களுக்கு நோலு கோசு 
கிரடச்சு, தகோஞ்சம் சந்ம ோ  ோ இருக்க சோன்ஸ் கிரடச்சோலும், உன்ரன 
 ோதிரி தபரிய  னு ங்களுக்கு கண்ணு தபோறுக்கோது. அப்படித் ோமன?'' 

 
''ப்ரிஜ் லோல்.... நீ தரோம்பத்  ள்ேோடுமற! எதுவோனோலும் கோரலயில் 

மபசிக்கலோம். இப்பக் கிேம்பு!'' 
 
''வோழ்க்ரக பூரோ உனக்கு கோர் ஓட்டிமய அடிர யோக் கழிச்சதுக்கு 

நீ தசஞ்ச பதில் உபகோரம் இ ோனோ? இப்ப கல்யோணம் நின்னு மபோயித் 
 விக்குற என் தபோண்ணுக்கு என்ன வழி? தசோல்லுய்யோ! எனக்குப் 
தபோண்ணோப் தபோறந்  ஒமர போவத்துக்கோக அவ கோலம் பூரோ கன்னி 
கழியோ மல இருக்கணு ோ?'' 

 
''ப்ரிஜ் லோல்... நீ லிமிட்  ோண்டிப் மபோயிட்டிருக்மக?'' 
 
''அப்படிங்கேோ எச ோன்... சரிங்க எச ோன்... நீங்க உங்கேோல 

முடிஞ்ச உ விரய என் குடும்பத்துக்கு தசஞ்சிட்டீங்க. பதிலுக்கு 
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உங்களுக்கு தசய்யறதுக்கு இந்  ஏரழகிட்மட தபரிசோ என்ன இருக்குது? 
இது ஒண்ணு ோன் இருக்குது!'' 

 
 ன் குர்த் ோ  ரறப்பில் இருந்து ப்ரிஜ் லோல் எடுத் து - முழங்ரக 

நீேத்துக்கோன ஒரு கத்தி. ம மல த ோங்கிய சரவிேக்கின் தவளிச்சத்ர  
உள்வோங்கிப் பிரதிபலிக்கக்கூட முடியோ  அேவுக்கு துருப் பிடித்  கத்தி! 

 
'ஃபட்டீர்' என்று இடிச் சத் ம் ஜன்னல் வழிமய கிழித்துக்தகோண்டு 

வழிந் து. 
 
''யோர் எதிர்ல என்ன பண்மறோம்னு விரேவு புரியோ ப் 

பண்ணிட்டிருக்மக, ப்ரிஜ் லோல். உன்ரன நோன் கரடசித்  டரவயோ 
எச்சரிக்கிமறன்!'' 

 
''விரேவோம் விரேவு! உருவி எடுக்க உருப்படியோ ஒரு மகோவணம் 

கூட இல்லோ  என்ரன  ோதிரி ஆளுங்களுக்கு, என்னோங்கடோ தபரிய 
விரேவு வந்துடப்மபோகுது? என் தபோண்டோட்டியும் தபோண்ணும் எப்படியும் 
 ற்தகோரல பண்ணிட்டு சோகப்மபோறோங்கனு த ரிஞ்சுமபோச்சு. என் 
ரபயன் எங்கியோச்சும் ஒரு மவரல வோங்கிட்டுப் மபோயிடுவோன். 
உங்கரேக் தகோன்னு முடிச்சுட்டு நோனும்  ற்தகோரல பண்ணிக்கிட்டோ, 
அப்புறம் என்னத் ... தபரிய விரேவு?'' 

 
அவன் சும் ோ பயமுறுத்  வரவில்ரல என்பது இப்மபோது ோன் 

த துவோக உரறக்கிறது ம ோகன் கு ோருக்கு. வயிற்றுக்குள் மபோயிருந்  
தரண்டு தபக் விஸ்கி ஆவியோகிவிட்டது. 

 
''ப்ரிஜ் லோல். அவசரப்படோம . உனக்கு உன் தபோண்ணு கல்யோணம் 

நடக்கணும்... அ ோமன... நோமன முழு தசலவும் பண்ணி ஜோம் 
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ஜோம்னுநடத்தி ரவக்கிமறன். ஃரபவ் ஸ்டோர் த ரட்டன் மைோட்டல்ல 
தரண்டு நோள் விருந்து தகோடுக்குமறன். மு ல்ல நீ அந் க் கத்திரய கீமழ 
மபோடு!'' 

 
டிரரவர் இன்னும் இறுக்க ோகக் கத்திரயப் பிடித் படி முன்னோல் 

வருகிறோன். 
 
''ஐமயோ, மவணோம் ப்ரிஜ் லோல்... உனக்கு இந்  பங்கேோ மவணு ோ, 

எடுத்துக்க! உன் தபோண்ணு ரன்மனோ எனக்கும் தபோண்ணு  ோதிரி ோன்...'' 
 
''அட மபோய்யோ! த ோண்ரடக் குழிரயத் த ோடுற தூரத்தில் கத்தி 

வந்திட்டோ, கழுர க்குக்கூட அப்பனோ இருக்கத்  யோர்னு 
தசோல்லுவீங்கமே... பணக்கோரன் பித் லோட்டம் எனக்குத் த ரியோ ோ?'' 

 
ப்ரிஜ் லோல் கத்திரய  ரலக்கு ம ல் ஓங்க... 'ஓ'தவன்ற அலறலுடன் 

கண்கரே இறுக மூடிக்தகோள்கிறோர் ம ோகன் கு ோர். படுமவக ோகக் கத்தி 
இறங்குகிறது. ஏரழயின் வலி அறியோ  பணக்கோரத் திமிரர 
ஒட்டுத ோத்  ோகக் கிழித்த டுப்பதுமபோல், அந் க் கத்தி ம ோகன் கு ோரின் 
நடு  ோர்ரபக் குத்திக் கிழிக்க...கிழிக்க... வில்ரல! 

 
இறங்கிய ரகரய போதியில் நிறுத்துகிறோன் ப்ரிஜ் லோல். ஒருகணம் 

சிரலமபோல் நிற்கிறோன்.  றுகணம், அப்படிமய துவண்டு கீமழ சரிகிறோன். 
 
ஃபட்டீர்! 
 
அடுத்துக் மகட்ட இடிச் சத் ம் ம ோகன் கு ோரின் உடம்ரப உலுக்கிப் 

மபோடுகிறது. த துவோகக் கண்கரே அவர் திறந் மபோது, அவர் கோலடியில் 
விழுந்துகிடக்கிறோன் ப்ரிஜ் லோல். 
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''ஏய் ப்ரிஜ் லோல்... என்ன ஆயிற்று உனக்கு? இன்ரறக்கு டிசம்பர் 
இரண்டோம் ம தி அல்லவோ? உன்  களின் திரு ணத்துக்கு என்ரன 
அரழப்ப ோகச் தசோல்லி இருந் ோமய...'' - கீச்சுக் குரல் தவளிப்படுகிறது 
ம ோகன் கு ோரின் த ோண்ரடயில் இருந்து. 

 
இ ற்குள் க ரவ அடித்துத்  ள்ளிக்தகோண்டு அவர்  ரனவி சோந்தி 

ஓடி வருகிறோள். அங்மக கோண்கிற கோட்சியில் எதுவும் புரியோ ல், 
''என்னங்க ஆச்சு? நீங்க உரக்கக் கத்தின  ோதிரி இருந் ம ... ப்ரிஜ் 
லோல் உனக்கு என்ன மவணும்?'' என்கிறோள். 

 
மூடிய கண்கரே ம ோகன் கு ோர் திறக்கும்மபோது, அங்மக 

ஒட்டுத ோத்  ோக சோந் ம் குடிமயறி இருக்கிறது. 
 
''கஸ்தூரி போ... நீமய மகள். ப்ரிஜ் லோல்  களுக்கு இன்று 

திரு ணம் அல்லவோ? நம்ர  ஏன் இவன் அரழக்கமவ இல்ரல? 
அவனுக்கு நம் மீது என்ன மகோபம் என்று மகள்!'' என்று 
தசோல்லிக்தகோண்மட, கோலடியில் கிடந்  ப்ரிஜ் லோலின் முதுரக 
வருடிக்தகோடுத் ோர் ம ோகன் கு ோர். அவரர மிரே மிரேப் போர்த் ோள் 
 ோந்தி. 

 
''உங்கரேப் புரிஞ்சுக்கமவ முடியரல. ஒருநோரேக்கு ரசத் ோன் 

 ோதிரி ஆட்டம் மபோடுறீங்க. இன்தனோரு நோரேக்கு  கோத் ோ 
ஆயிடுறீங்க. ப்ரிஜ் லோமலோட தபோண்ணு கல்யோணம் ோன் டவுரி தகோடுக்க 
முடியோ  நின்னு மபோச்மச! நீங்க ோமன இவரன மபோலீஸ்ல புடிச்சுக் 
தகோடுத்துடுமவன்னு தசோல்லிப் பணத்ர த் திரும்ப வோங்கினீங்க...'' மூச்சு 
வோங்கினோள் சோந்தி. 
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''அப்படியோ!'' - கண் நிரறய ஆச்சர்யமும் வருத் மும் 
ம க்கிக்தகோண்டு போர்த் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
''அப்படி ஒரு  வரற நோன் தசய்திருப்மபமனயோனோல், கூப்பிய 

கரங்களுடன் உன்னிடம்  ன ோர  ன்னிப்பு மகட்டுக்தகோள்கிமறன் ப்ரிஜ் 
லோல்!'' 

 
இப்மபோது ப்ரிஜ் லோல் தபரிசோக ஓலமிட்டோன். ''ஐமயோ 

அப்படிதயல்லோம் தசோல்லோதீங்க எச ோன். நீங்க ோன் என்ரன 
 ன்னிக்கணும். கத்தியோல குத்திக் தகோல்ல வந்  என்ரன  டுக்கக்கூட 
தசய்யோ , கண்ரண மூடிக்கிட்டு அர தியோ நின்னீங்கமே... இப்பவும் 
இவ்வேவு கருரண கோட்டிப் மபசுறீங்கமே...  ப்பு பண்ண இருந்  
கரடசி தநோடியில உங்க முகத்துல த ரிஞ்ச அந்  ம ஜரஸப் போர்த்து 
அப்படிமய என் ரக நின்னுமபோச்சு எச ோன். நீங்க  னு ன் இல்ரல... 
கடவுள். கடவுமே ோன்!'' 

 
ப்ரிஜ் லோலின் ம ோரே த ன்ர யோகப் பிடித்து எழுப்புகிறோர் 

ம ோகன் கு ோர். ''கடவுேோ? ஒரு  னி ரன அப்படி நீ ஒப்பிடலோ ோ? 
இரறவன் என்பவன் தபருங்கடல் மபோன்றவன். நோத ல்லோம் மிகச் சிறு 
துளிகள். அத ல்லோம் மபோகட்டும்... கத்தி மபோன்ற வன்முரற 
ஆயு ங்கரே உன்  ன ோலும் நிரனத்துப் போர்ப்பவன் அல்லமவ நீ? 
எப்படி இர  எல்லோம் இங்மக தகோண்டுவரத் துணிந் ோய்?'' - 
மகட்டுக்தகோண்மட ப்ரிஜ் லோரல  ன்மனோடு மசர்த்து 
அரணத்துக்தகோள்கிறோர். தவகுமநரம் டிரரவரின் உடல் 
குலுங்கிக்தகோண்மட இருக்கிறது. 

 

 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

ம ோட்டிவ் 6 

   
முந்தின நோள் டிரரவர் ப்ரிஜ் லோலின் கத்தி கழுத்துக்கு மநமர வந்து 

நின்ற கணத்தில்,  றுபடியும் ' கோத் ோ'த் னம் குடிமயறிய 
ம ோகன்கு ோர்...  றுநோள்  ோரல 4  ணிக்கு ரோய் தடக்ஸ்ரடல் மில்லின் 
மபோர்டு ஆஃப் ரடரக்டர்ஸ் மீட்டிங் நடந்  அரங்கத்துக்குள் விசுக் 
விசுக்தகன்று நடந்து நுரழகிறோர். 

 
தவள்ரே ரபஜோ ோவும் குர்த் ோவு ோக வந்து உட்கோர்ந்  அவரர 

 ற்ற மபோர்டு உறுப்பினர்கள் புதிரோகப் 
போர்க்கிறோர்கள். விமவக் விக்கி ரோயின் 
பக்கத்தில் மபோய் அவர் உட்கோர, அவன் 
இவர் கோதில் குனிந்து கிசுகிசுக்கிறோன் - 

 
''கிமரட்! சூப்பர் மவ ம் மபோட்டு 

வந்துவிட்டீர்கள் கு ோர். இந்  உரடயில் 
நீங்கள் சோத்விக ோகப் மபசிமய யூனியன் 
ரசரடக் கவிழ்த்துவிட நிரனக்கிறீர்கள், 
சரி ோமன?'' 

 
ம ோகன்கு ோர் புன்னரக  ட்டும் 

 ருகிறோர். ஐந்து ஆண்களும் ஒரு 
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தபண் ணியும் அந்  கோன்ஃபரன்ஸ் ைோலில் இருந் ோர்கள். 
மபோட்டுரவத்  திட்டத்தின்படி, விமவக் விக்கி ரோய் மு ல் ஆேோகப் 
மபசினோன். ஆரல நஷ்டத்தில் இயங்குவ ோல் ஆட்குரறப்பு தசய்வது 
அவசியம் என்று அவன் சில புள்ளி விவரங்கரே எடுத்துப் மபோடுகிறோன். 

 
'' திப்புக்குரிய அங்கத்தினர்கமே... கடந்  ஒரு வருடத்தில்  ட்டும் 

ந து மில் 35 மகோடி ரூபோய் நஷ்டத்ர  சந்தித்திருக்கிறது!'' என்று 
அவன் கூற... ''பச்ரசப் தபோய்!'' என்று சீறுகிறது யூனியன் 
பிரதிநிதியோன  த் ோவின் குரல். ''எங்கள் யூனியன் தகோடுத்  
ஒத்துரழப்பு  ற்றும் ஏற்தகனமவ அ ல்படுத் ப்பட்ட சிக்கன 
நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற ரவத்துப் போர்த் ோல், எங்கள் கணக்குப் 
படி மபோன வருடம் குரறந் து இரண்டு மகோடியோவது மில்லுக்கு லோபம் 
வந்திருக்க மவண்டும்!'' 

 
 த் ோவுக்கு ரோைோ என்ற மபோர்டு உறுப்பினர்  ன் வசம் இருக்கும் 

'தசட்-அப்'போன பதிரலத்  ருகிறோர். ''இந்தியோவின் மிகச் சிறந்  
தடக்ஸ்ரடல் மில்களில் ஒன்றோக இர  உயர்த்துவது ோன் திருவோேர் 
விமவக் விக்கி ரோயின் லட்சியம். அ ற்குத் ம ரவ சில அதி நவீன ோன 
இயந்திரங்கள். அரவ  ட்டும் வந்து இறங்கிவிட்டோல், நம் தடக்ஸ்ரடல் 
மில்லின் நஷ்டங்கள் குரறந்து  றுபடி லோபத்ர  மநோக்கி நோம் நரட 
மபோட முடியும். ஆனோல், இயந்திரங்களுக்கோன கடரன எப்படி 
அரடப்பது? அ ற்குப் பணம் மவண்டோ ோ? ந து மில்லில் இருக்கும் 
சீனியர் த ோழிலோேர்கள் அத் ரன மபரின் குடும்பத்திலும் மசோறு 
தபோங்க மவண்டும் என்றோல், ஜூனியரோன சில த ோழிலோேர் கரே 
மவரலரயவிட்டு நீக்க மவண்டும் என்பது ோன் நிரலர . இந்  கசப்போன 
முடிரவ நோம் எடுக்கோவிட்டோல், ஆரலரய இழுத்து மூடும் நிரலர  
விரரவிமலமய ஏற்படும்!'' என்ற ரோைோ, இந்  முரற யோரரயும் 
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நிமிர்ந்து போர்க்கோ ல்,  னது மூக்குக் கண்ணோடிரயக் கழற்றித் 
துரடப்பதில் மும்முர ோனோர். 

 
 ன் நோற்கோலிரய  மடதலன்று பின்னோல்  ள்ளிவிட்டு எழுந்து 

நின்றோர்  த் ோ. ''ஆரலக்கு நஷ்டம்... அர  நவீனப் படுத் மவண்டும் 
என்தறல்லோம் தபோய்யோன கோரணங்கரேச் தசோல்லிக்தகோண்டு, 
ஆட்குரறப்ரப சோ ர்த்திய ோக நடத்தி விடப் போர்க்கிறீர்கள். யூனியன் 
சோர்போக நோன் இந்  எண்ணத்ர  முழுவது ோக நிரோகரிக்கிமறன்!'' 
என்றோர் கூச்சலோக. 

 
 ற்றவர்களின் போர்ரவ தசோல்லிரவத் ோற்மபோல் இப்மபோது விமவக் 

விக்கி ரோயின் பக்கம் திரும்பி நிரலத் து. எளிதில் கணிக்க முடியோ  ஒரு 
முகபோவத்துக்கு வந்திருந்  விக்கி ரோய்,  ன் விரல்கேோல் ம ரஜ மீது 
 ோேம் மபோட்டோன். தீவிர ோக சிந்திப்பதுமபோல் நடித் ோன். த ோடர்ந்து, 

 
''ஓமக! யோருரடய உணர்வுகரேயும் புறக்கணிப்பது நம் மநோக்கம் 

அல்ல. ஆரலரய நவீனப்படுத்துவது என்ற இந்  தீர் ோனத்ர  இங்மக 
ஓட்தடடுப்புக்கு விடலோம்! இர  ஆ ரிப்பவர்கள்  ட்டும் 'தயஸ்' என்று 
தசோல்லுங்கள்!'' என்றோன் அர தியோக. அடுத் டுத்து நோன்கு மபர் 
ஆட்குரறப்பு முடிரவ ஆ ரிப்ப ோகமவ தசோல்ல...''மிஸ்டர்  த் ோ?'' 
என்றோன் விமவக் விக்கி ரோய். ஏற்தகனமவ தகோந் ளித்துப் மபோயிருந்  
அவர், 

 
''சத்திய ோக ஏற்க முடியோது. மநோ!'' என்று சீறினோர். 
 
''சரி, மிஸ்டர் (ம ோகன்)கு ோர்?'' 
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ம ோகன்கு ோர் முகத்தில் இப்மபோது போல் வடியும் புன்னரக. 
''நல்லது... இப்மபோது நோம் நடத்திக்தகோண்டு இருப்பது மிக முக்கிய ோன, 
அற்பு  ோன ஒரு விவோ ம். என்ரனப் தபோறுத் வரரயில் மூன்று 
வி யங்கரே உங்கள் அரனவரின் முன்பும் நோன் ரவக்க 
விரும்புகிமறன். மு லோவது, மிக அடிப்பரடயோன வி யங்கள் குறித்  
விவோ ங்களில் த ஜோரிட்டியினரின் கருத்து என்பது  ட்டும  முடிவு 
தசய்வ ற்கோன  குதியோக இருக்க முடியோது!'' - என்றபடி ம ோகன்கு ோர் 
த துவோக விக்கி ரோய் பக்கம் திரும்ப, அவன் புருவம் முடிச்சுப் மபோட்டு 
இருந் து. 

 
''இரண்டோவது வி யம்... இங்மக இருக்கும் அரனவரும , 

அப்போவி ஏரழத் த ோழிலோேர் களின் வோழ்வுக்கோன கோப்போேர்கேோகத் 
 ங்கரேக் கரு மவண்டும   விர...  ற்ற புள்ளிவிவரங்கரே 
ஒத்திரவத்துவிட மவண்டும். நம் ம சத்தில் லட்சக்கணக்கோன ஏரழகள் 
உடல் உரழப்பு அளித்து வயிற்றுக்கு மசோறு ம டக் கோத்திருக்கும்மபோது, 
குறுகிய கோலத்தில் லோபத்ர க் கூட்டுவ ற்கோக இயந்திரங்கரே நோடிச் 
தசல்வது நல்ல ோகத் ம ோன்றவில்ரல. இதுமவ, என் மூன்றோவது 
வி யத்துக்கும்வித்திடுகிறது...'' 

 
விக்கி ரோயின் முகம் இஞ்சி தின்ற குரங்கோக  ோறியது. 

ம ோகன்கு ோர் நோற்கோலிக்கு அடியில் இருந்து ஒரு தபரிய கவரர 
எடுத் ோர். தபோறுர  யோகப் பிரித் ோர். அ னுள் இருந்து அவர் தவளிமய 
எடுத் து ஒரு ரகரோட்ரட! 

 
''இது ோன் இந்  ம சத்துக் குடி கனின்  ோனம் கோக்கும் 

அரடயோேம். துணி உற்பத்தியில் எத் ரனமயோ முன்மனறிவிட்மடோம் 
என்று நோம் தபருர ப்படலோம். ஆனோல், நம் ஆன் ோ முழுவதும் இந்  
ரகரோட்ரடயில் ோன் இருக்கிறது. இந்  ரோட்ரடரய உங்களுக்கு 
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அளிப்ப ற்கோக நோன் எங்தகல்லோம் ம டி அரலந்ம ன் த ரியு ோ? 
சோந்தினி சவுக் பகுதியில் ஒரு கரடரயக் கண்டுபிடித்து வோங்குவ ற்கு 
எனக்கு முழு ோக இரண்டு நோட்கள் ம ரவப்பட்டன. ரகரோட்ரட என்பது 
உரழப்பின் அரடயோேம். உரழப்போளியின் அரடயோேம். இர  ந து 
 திப்புக்கு உரிய யூனியன் பிரதிநிதி ஏற்றுக்தகோள்வோர் என்று 
நம்புகிமறன்!'' என்றபடிமய  த் ோ பக்கம் நிரல குத்திப் போர்த் ோர் 
ம ோகன் கு ோர். போர்ட்டியின் குள்ேநரித் னங்கள் நன்றோகத் த ரியும் 
என்ப ோல், நடப்பர  நம்ப முடியோ ல்  த் ோவின் வோய் பிேந்து 
இருந் து. 

 
 ற்றவர்கதேல்லோம் அவசர ோக  ங்களுக்குள் 

கிசுகிசுத்துக்தகோண்டோர்கள். பிறகு விக்கி ரோய், ''ஓமக.! ந க்குள் 
ஒருமித்  கருத்து இந்  வி யத்தில் உருவோகவில்ரல. எனமவ, 
இன்தனோரு முரற உட்கோர்ந்து மபசுமவோம். ம ரவப்பட்டோல், இப்மபோது 
உங்கள் முன் ரவத்  தீர் ோனத்தில் சில  ோற்றங்கரேச் தசய்து 
முன்ரவக்கப்படும்!'' என்று தசோல்லி அவசர ோக அந் க் கூட்டத்ர க் 
கரலத் ோன். க ரவத்  ோண்டி தவளிமய மபோகும்மபோது ம ோகன்கு ோரர 
மநோக்கி புலியோக ஒரு போர்ரவரய வீசினோன். 'மசம் ரசடு மகோல் மபோட்ட 
கிழவோ! உன்ரன ஒருவழி பண்மறண்டோ!' என்று த ௌன ோக உறுமியது 
அந் ப் போர்ரவ. 

 
அடுத்  இரண்டு வோரங்கள் ம ோகன்கு ோர் பிஸிமயோ பிஸி! விக்கி 

ரோய்க்கு எதிரோக, ரூபி கில் தகோரல வழக்கில் கடுர யோன தீர்ப்பு  ர 
மவண்டும் என்று நீதி ன்றத்துக்கு தவளிமய மபோரோட்டம் நடத்திய 
குழுவில் ம ோகன்கு ோரும் இருந் ோர். மபோரோட்டவோதிகமேோடு மசர்ந்து 
நடு மரோட்டில்  ர்ணோ நடத்தினோர். அடுத்து, சர் ோர் சமரோவர் 
அரணக்கட்டு விவகோரத்தில் அப்போவி  க்களுக்கு போதிப்பு ஏற்படுத் க் 
கூடோது என்று அரசோங்கத்துக்கு எதிரோக நடந்  அரடயோே 
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உண்ணோவிர த்தில் முன் வரிரசயில் உட்கோர்ந் ோர். கள்ேச் 
சோரோயத்துக்கு எதிரோக  களிர் குழுவினர் நடத்திய சோரல  றியலில் 
கலந்துதகோண்டு மலசோக மபோலீஸ்  டியடி வோங்கினோர். தவளிநோட்டு 
மூக்குக் கண்ணோடிரயத் தூக்கிப் மபோட்டுவிட்டு, ஒயர் ஃபிமரம்  ோட்டிய 
ரவுண்டு கண்ணோடிரய அணிய ஆரம்பித்துவிட்டோர். அவர் மபச்சும், 
குரலும், நடத்ர யும் போர்த்து இப்மபோது மீடியோக்கோரர்கள் அவருக்கு 
பட்டப் தபயமர ரவத்துவிட்டோர்கள் - 'கோந்தி போபோ' என்று! 

 
சிறப்புப் தபோருேோ ோர  ண்டலத்ர  எதிர்த்து நடந்  ஒரு 

கூட்டத்துக்குப் மபோகிற வழியில், கனோட் பிமேஸ் ஏரியோவில் கடும் 
டிரோஃபிக்கில் ம ோகன்கு ோரின் கோர் சிக்கி நின்றது. சுவரில் ஒட்டி இருந்  
ஒரு சினி ோ மபோஸ்டரரப் போர்த்து முகத்ர  அஷ்ட மகோணலோக்கினோர். 

 
உடம்பில் 'கோல்'வோசி போகத்ர   ட்டும   ரறத்துக்தகோண்டு நின்ற 

நிர்வோணப் தபண்! 'ஆள் விழுங்கும் அழகி' என்று அந் ப் படத்துக்கு 
ஒரு அமலக்  ரலப்பு! 'கதி கலங்கரவக்கும் கோரலக் கோட்சி' என்று 
தகோட்ரட எழுத்தில் மபோட்டம ோடு, 'கோ த்துக்கு த ோழி இல்ரல' என்று 
ஒரு  த்துவத்ர  மவறு உதிர்த்து, சகலரரயும் திமயட்டருக்கு அரழத் து 
அந்  மபோஸ்டர். 

 
''ரோம்... ரோம்'' என்று  ரலயில் அடித்துக்தகோண்டோர் ம ோகன்கு ோர். 

''இர  எல்லோம் அரசோங்கம் எப்படித்  ோன் அனு திக்கிறம ோ..?'' 
 
அ ற்குள் அந்  சினி ோ திமயட்டமர வந்துவிட, ''ப்ரிஜ் லோல்! 

வண்டிரய நிறுத்து!'' என்று கட்டரே இட்டோர். கோரில் இருந்து குதித்து 
இறங்கினோர். சுண்ணோம்பு கண்டு பல வருடங்கள்ஆகி,  கோ அழுக்கு 
பில்டிங்கோக இருந் து அது. 12, 13 வயசுப் ரபயன்கதேல்லோம் வோயில் 
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மபோர ப் போக்கு வழிய தகட்ட வோர்த்ர கரே உதிர்த் படி டிக்தகட் 
வோங்க தநக்கி அடித்துக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

 
வரிரசயில் அல்லோடியபடி நகர்ந்து மபோய் கவுன்ட் டரர அரடந் ோர் 

ம ோகன்கு ோர். தபன்சில் மீரச ரவத்து இருந்  வழுக்ரகத்  ரல 
ஆசோமியிடம், ''டிக்தகட் எவ்மேோப்போ?'' என்றோர். 

 
''போல்கனியோ, ஃபர்ஸ்ட் கிேோஸோ, தசகண்ட் கிேோஸோ?  ரர 

டிக்தகட்டோ?'' என்றோன் நிமிர்ந்து போர்க்கோ ல். அத் ரனக்கும் அது ஒமர 
கவுன்ட்டர் ோன்! 

 
''எல்லோம  மவணும்ப்போ! அ ோவது இந்  திமயட்டர் முழுசுக்கும் 

இருக்கிற எல்லோ டிக்தகட்டும  மவணும்!'' என்று இவர் தசோல்ல... 
நிமிர்ந்து போர்த் ோன் தபன்சில் மீரச. 

 
''தபரியவமர! நீ ஏ ோச்சும் ஒரு கோமலஜுக்கோக குரூப் புக்கிங் 

பண்ண வந்தியோ?'' 
 
''இல்ரலயப்போ! நோன் த ோத்  ோக டிக்தகட்டுகரே வோங்கிக் 

கிழித்துப் மபோடுவ ற்கோக வந்ம ன்!'' 
 
''என்னோது?'' 
 
''ஆ ோம்...  னர க் குப்ரப ஆக்குகிற இதுமபோன்ற கீழ்த் ர ோன 

படங்கரேத் திரரயிட்டு, கோசு சம்போதிக் கிறீர்கமே... உங்களுக்தகல்லோம் 
துளிகூட அவ ோன ோக இல்ரலயோ? இந்  நோட்டின் எதிர்கோல ோக 
இருக்கிற இரேஞர்கரே நோச ோக்குகிற தசயல் இது என்று 
உங்களுக்குத் த ரியோ ோ?'' 
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டிக்தகட் தகோடுக்கிற ஆள், குறுகுறு தவன்று இவரரப் 
போர்த்துக்தகோண்மட கவுன்ட்டரில் இருந்து எழுந்து கிட்டத் ட்ட ஓடிப் 
மபோனோன். சில நிமிடங்களில் அங்மக குட்ரடயோன  ற்தறோரு ஆசோமி 
ம ோன்றினோர். 

 
''தபரியவமர! உங்களுக்கு என்ன மவணும்? நோன் ோன் இந்  

திமயட்டருக்கு ம மனஜர்!'' 
 
''உங்களிடம் நோன் தகோஞ்சம் மபச மவண்டும்...'' 
 
''மபசலோம ! என் ரூமுக்கு வோங்க. இன்னும் தகோஞ்ச மநரத்துக்கு 

இங்மகமய நின்னு நீங்க வம்பு பண்ணோ, பின்னோடி நிக்கிறவங்க 
தபோறுர  மபோயிடும். உங்கரே சோத்தி எடுத்துடுவோங்க!'' 

 
ம மனஜர் ரூமில் இத்துப்மபோன மசோபோவும் ஒரு ம ரஜ 

நோற்கோலியும்  ட்டும் இருந் து. கறுப்பு நிற தடலிமபோன் ஒன்று மடபிள் 
மீது தூசு படிந்து கிடந் து. ம மனஜர் இவரிடம், 

 
''தபரியவமர... இந்  திமயட்டர் யோமரோடது த ரியுமில்ல? இந் த் 

த ோகுதி எம்.எல்.ஏ. தஜகதீஷ் போல் இருக்கோமர... அவமரோடது!'' 
 
''அப்படியோனோல், நோன் யோர் என்பர யும் நீ த ரிந்துதகோள்ே 

மவண்டும் அப்பமன... நோன் ோன் ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி!'' 
 
ம மனஜருக்கு மு ல்  டரவயோக முகத்தில் சிரிப்பு உதித் து. 

அதுமவ வேர்ந்து தபருஞ்சிரிப்போக தவடித் து. ''மயோவ் தபருசு! 
'முன்னோபோய்' படம் வந்து தரோம்ப நோேோச்சுய்யோ... இத ல்லோம் ஓல்டு 
 ோடல் டயலோக்!'' 
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''அப்பமன... நோட்டு  க்களுக்கு நல்லத ோரு விழிப்பு உணர்ரவ 
ஏற்படுத்தும் வரகயில், நோரே மு ல் இந்  திமயட்டர் வோசலில் 
சத்தியோகிரகப் மபோரோட்டம் நடத் ப் மபோகிமறன்.'' 

 
''சந்ம ோ  ோ பண்ணுங்க தபரியவமர... அப்படிமய உங்க ஜோ கக் 

கட்டத்ர யும் போர்த்துக்மகோங்க. மபோ ோ  மநரம் தபோள்ளு தபோள்ளுனு 
அடிக்குதுனு நிரனக்கிமறன்!''  
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ம ோட்டிவ் 6 

   
ம ோகன் கு ோர் மூக்கு பஞ்சர்! 
  
 று நோள் கோரல ம ோகன் கு ோர் தவள்ரே க ர் மவட்டியும், க ர் 

குர்த் ோவும்,  ரலயில் ஒரு கோந்தி குல்லோவு ோக, ஆபோச சினி ோ ஓடும் 
திமயட்டருக்கு வந்து, டிக்தகட் கவுன்ட்டருக்கு அருகில்  ரரயில் 
உட்கோர்ந் ோர். 'இந் ப் படத்ர ப் போர்ப்பது தபரும் போவம்!' என்று 
எழுதிய அட்ரடரய ரகயில் பிடித்துக்தகோண்டோர். 
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திமயட்டருக்கு வந்து டிக்தகட் வோங்க கியூவில் நிற்கிற ஜனம் அவரர 
மவடிக்ரக போர்க்கிறது. அட்ரடரயப் படித்துவிட்டு சிலர் சிரிக்கிறோர்கள். 
சிலர் கோசு மபோடுகிறோர்கள். ஆனோல், ஒருவர்கூட திரும்பிப் மபோகோ ல், 
கனகோரிய ோக டிக்தகட் வோங்கிக்தகோண்டு திமயட்டருக்குள் 
நுரழகிறோர்கள். 10  ணிரய தநருங்கும்மபோது, டிக்தகட் முழுசும் 
விற்றுத் தீர்ந்து, ம ோகன் கு ோரின் எதிர்ப்பு அட்ரடக்குப் மபோட்டியோக 
'ைவுஸ்ஃபுல்' அட்ரட ஒன்று கவுன்ட்டர் முன்போக த ோங்கவிடப்படுகிறது. 

  
ம ோகன் கு ோரின்  ரனவி சோந்தி, பரபரக்க கோரில் வந்து 

இறங்குகிறோர். ''ஏங்க, அவ்மேோ ஆமவச ோக் கிேம்புனீங்கமே... 
ஒருத் ரோவது உங்க புத்தி திரயக் மகட்டோங் கேோ? ைவுஸ்ஃபுல் 
மபோர்மட  ோட்டிட்டோங்க. வோங்க வீட்டுக்குப் மபோகலோம்.'' 

 
''அடுத்  கோட்சியின்மபோதும் இங்மகமய இருப்மபன்... என் 

மபோரோட்டத்ர க் கண்டு ஒமர ஒரு  னி னோவது இந்  ஆபோசக் 
குப்ரபரய பகிஷ்கரித் ோலும்கூட, அது எனக்குக் கிரடத்  
தவற்றி ோமன!'' 

 
''சரிங்க... இதுக்கோக பட்டினி கிடப்மபன்னு அடம்பிடிச்சோ எப்படி? 

இந் ோங்க, ஜூஸ் தகோண்டோந்திருக்மகன். இர யோவது குடிங்க.'' 
 
''என் அருர  கஸ்தூரிபோ... இது எனக்கும் கடவுளுக்கும் இரடயில் 

நடக்கும் மபோரோட்டம். உணவும்  ண்ணீரும்  ட்டும  என்ரனக் 
கோப்போற்றிவிட முடியோது. நீ வீட்டுக்குப் மபோ!'' 

 
தவகுமநரம் வோ ோடித் ம ோற்ற சோந்தி கிேம்பிப் மபோகிறோர். 
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இரண்டு  ணி மநரத்துக்கு ம ல் வீட்டில் இருக்கப் தபோறுக்கோ ல் 
 றுபடி திரும்பி அம  திமயட்டருக்கு வந் மபோது சோந்திக்கு ஆச்சர்யம் 
கோத்திருந் து.  ரத் ோல் ஆன ஒரு சின்ன ம ரட அங்மக 
மபோடப்பட்டிருந் து. அதில் த த்ர  ஒன்று விரிக்கப்பட்டு அ ன் ம ல் 
ஒய்யோர ோக அ ர்ந்திருந் ோர் ம ோகன் கு ோர். அவருக்குத் துரணயோக 
நடுத் ர வயது  னி ர் ஒருவரும் அந்   ர ம ரடயில். சுற்றிலும் சு ோர் 
200 மபர் திரண்டு இருந் ோர்கள். ''கோந்தி போபோ ஜிந் ோபோத்! ஆபோசப் 
படம் மபோடோம ! திமயட்டர் ஓனர் எம்.எல்.ஏ. தஜகதீஷ் போல் ஒழிக!'' 
என்று  ோறி  ோறி மகோ ங்கள். 

 
''எப்படிங்க வந் து இத் ரன கூட்டமும்?'' என்று சோந்தி மகட்க... 

பக்கத்தில் இருந்  நபரர சுட்டிக்கோட்டினோர் ம ோகன் கு ோர். 
 
''மகளு கஸ்தூரிபோ! இந்  நல்ல  னி ரின் தபயர் அவம ஷ் 

பிைோரி. ஒரு  ணி மநரத்துக்கு முன் என் உண்ணோவிர  மசதிரய 
அறிந்துவந் வர், இந்  புனி  ோன மநோக்கத்துக்கோக  ோனும் 
மபோரோட்டத்தில் பங்மகற்க முடிதவடுத்து விட்டோர். இவருரடய ஆ ர 
வோேர்கள் ோன் இங்மக சுற்றிலும் கூடி இருக்கிறோர்கள்...'' என்று 
ம ோகன் கு ோர் பூவோகச் சிரிக்க... அந்  அவம ஷ் பீைோரிரய ஏமனோ 
மு ல் போர்ரவயிமலமய சோந்திக்குப் பிடிக்கோ ல் மபோனது. 

 
''வணக்கம் அண்ணி! இந்   ோதிரி ஓர் உத்  ர் உங் களுக்கு 

கணவரோகக் கிரடக்க நீங்கள் பல தஜன் ம்  வம் தசய்திருக்க 
மவண்டும்!'' என்றோர் அந்  நபர். 

 
''சரிங்க.. நீங்க என்னவோ இருக்கீங்க?'' என்ற சோந்தியின் 

மகள்விக்கு... 
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''நோன் அறிவு  று லர்ச்சிக் கழகம்னு ஒரு கட்சி நடத் மறன். இந்  
திமயட்டர் மு லோளி தஜகதீஷ் போரல எதிர்த்து, கடந்  ம ர் லில் 
மபோட்டியிட்மடன். பணபலம், குண்டர் பலத்ர ரவத்து அவர் 
தஜயிச்சிட்டோரு. ஏரோே ோக் கள்ே ஓட்டு மபோட்டோங்க.'' 

 
''அ ோவது, தஜகதீஷ் போரலப் பழிவோங்க இது உங்களுக்கு ஒரு 

சோன்ஸ், அப்படித் ோமன?'' - சோந்தியின் குரலில் கோரம். 
 
''என்ன அண்ணி இப்படி தசோல்லிட்டீங்க? நோட்டில் அக்கிர ம் 

எங்மக நடந் ோலும்,  ட்டிக்மகட்பது ோன் எங்க அ. .க-மவோட லட்சியம். 
தகோஞ்ச நோரேக்கு முந்திகூட 'மகர்ள் ஃப்தரண்ட்ஸ்'னு ஒரு ஏடோகூட 
சினி ோ வந் ம ... மகோர்ட்  ரடக்குக்கூட பயப்படோ  ஒரு திமயட்டரர 
அப்மபோ அடிச்சு உரடச்மசோம் நோங்க. மபனரர எல்லோம் பிய்ச்சு 
தநருப்பு தவச்மசோம ... தரண்டு மூணு நோரேக்கு எங்க நியூஸ் ோமன 
எல்லோ டி.வி-யிலும் வந் து...'' - தபருர  தபோங்கப் மபசினோர் அவம ஷ் 
பீைோரி. ''அந்  தஜகதீஷ் போல் மநரில் வந்து  ன்னிப்பு மகட்டு, இந்  
சினி ோரவத் தூக்கோ  வரரயில் எங்க மபோரோட்டமும் உண்ணோ விர மும் 
த ோடரும்...'' என்று கர்ஜிக்க மவறு தசய் ோர். சோந்தி எவ்வேமவோ 
தசோல்லியும் ம ோகன் கு ோர் அங்மக இருந்து எழுந்து வருவ ோக 
இல்ரல. 

 
இரண்டு நோட்கள் இப்படிமய ஓட, ம ோகன் கு ோரின் உடல்நிரல 

ம ோச ோகத் த ோடங் கியது. குடும்ப டோக்டர் வந்து பிேட் பிர ர், சுகர் 
எல்லோம் தசக்-அப் தசய்து போர்த்துவிட்டு, ''இப்படிமய மபோனோல்... 
ஆபத்து ோன்!'' என்று எச்சரித் ோர். அப்படியும் திமயட்டர் ஓனர் அந்  
திரசப் பக்கம்கூட எட்டிப் போர்க்கிற அறிகுறி த ரியவில்ரல. 
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அன்ரறக்கு  தியம்  ரலயில் டிஷ் ஆன்தடனோ ரவத்  தபரிய 
மவன் ஒன்று வந்து நின்றது. படுஉயர ோக இருந் , கோமலோடு ரவத்துத் 
ர த்   ோதிரி, இறுக்க ோக ஜீன்ஸ் மபோட்ட ஒரு தபண் ரகயில் 
ர க்குடன் மவனில் இருந்து குதித் ோள். பின்னோடிமய மக ரோம னும் 
இறங்கி ஓடி வந் ோன். அந் ப் தபண் நிருபரரப் போர்த் தும , 
படுஉற்சோக ோக எழுந்து நின்றோன் அவம ஷ் பீைோரி. 

 
''ைமலோ ஜீ... இந் த்  டரவயும் உங்கமேோட ஆக்ஷன், அதிரடி 

எல்லோம் உண்டோ? ஏ ோச்சும் பரபரப்போ தசய்யுங்க, போஸ்!'' என்றோள் 
தபண் நிருபர்.  ரரயில் மசோர்ந்து சுருண்டு கிடந்  ம ோகன் கு ோரரப் 
போர்த் வள், ''உத் ரப் பிரம ச அரசோங்கத்தின் முன்னோள்  ரலர ச் 
தசயலோேர் இந்  கதியில் கிடக்கிறோர் என்றோல் சும் ோவோ?'' என்றபடிமய 
அவம ஷ் பீைோரியின் கோதுப் பக்கம் குனிந் வள், ''இந் ப் தபரிசு 
 ட்டும் இப்படிமய உயிரரவிட்டோல்... தபரிய கலோட்டோ ஆகிவிடும். உங்க 
அரசியல் எதிரி தஜகதீஷ் போல் அம ோடு கோலி!'' என்று கோது 
வரேயங்கள் குலுங்கச் சிரித் ோள். பிறகு, மக ரோம ரனப் போர்த்து, 
''இந் ப் தபரியவரின் கோல்  ோட்டில் இருந்து ஆங்கிள் ரவத்து, 
அப்படிமய மக ரோரவ நகர்த்தி, அந் க் கூட்டத்ர யும் அர யும்  ோண்டி 
திமயட் டரரக் கோட்டு!'' என்று கட்டரே பிறப்பிக்க ஆரம்பித் ோள். 

 
'கோந்தி போபோ உடல்நிரல பின்னரடவு' என்று  ரலப்பு மபோட்டு 

அலறின  று நோள் கோரல மபப்பர்கள். டி.வி-யிலும் தவள்ே ோக 
தசய்திகள்! ஆள்ரவத்துக் கூட்டி வரமவண்டிய அவசியம  இல்லோ ல் 
திமயட்டர் வோசலில் திமுதிமுதவனக் கூட்டம் மசரத் த ோடங்கியது. 

 
மவக ோக வந்து நின்ற தபரிய கோரில் இருந்து இறங்கினோர் 

எம்.எல்.ஏ. தஜகதீஷ் போல். கட்ரடகுட்ரடயோன ம ோற்றமும், சதுர 
முகமும், கன்னங்கமரர்  ரலமுடியு ோக இருந்  அவர், மநரோக ம ோகன் 
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கு ோரின் அருகில் மபோய் உட்கோர்ந் ோர். ''கோந்தி போபோ சோமகப்... 
உங்களுக்கு இப்ப என்ன ோன் மவணும்?'' என்றோர். 

 
''வக்கிரத்ர ப் பரப்பும் இதுமபோன்ற சினி ோக்கரேத் திரரயிடுவது 

நிற்க மவண்டும். தபண்கரே மபோகப் தபோருேோக்கி வியோபோரம் தசய்யும் 
நிரல  ோற மவண்டும்!'' என்ற மபோது, அந் ப் பட்டினியிலும் ம ோகன் 
கு ோரின் குரலில் ஓர் இரும்புத் னம் இருந் து. 

 
தஜகதீஷ் போல், ''ஏங்க... வக்கிரத்ர  நோனோ பரப்புமறன்? இது 

தசன்சோர்ல சர்ட்டிஃபிமகட் வோங்கி ஓட்டுற சினி ோ. தபரியவமர... தகோஞ்ச 
தூரத்துல ோமன போலிகோ பஜோர் இருக்குது. அங்மக சில கரடகரேக் 
கோட்டுமறன் வோங்க. 50 ரூபோய்க்கு பச்ரச பச்ரசயோப் படம் ஓடுற சி.டி. 
வித்துட்டு இருக்கோன். மபோய் அங்மக  ர்ணோ பண்ண 
மவண்டியது ோமன... தபோம்பரேங்கரேதவச்சு வியோபோரம் 
பண்றதுன்னோ அர்த் ம் என்ன த ரியு ோ? ஜி.பி. மரோடு பக்க ோ வோங்க... 
10 ஆயிரம் ரூபோயில இருந்து, 100 ரூபோய் வரரக்கும் கிரோக்கிகரே 
நிறுத்திதவச்சு விசிலடிச்சுக் கூப்பிடு றோனுங்க  ோ ோ பசங்க. 
அவங்களுக்கு எதிரோப் மபோயி மபோரோட்டம் நடத்துங்க!'' என்று பல்ரலக் 
கடித் ோர். 

 
ம ோகன் கு ோர் துளியும் அசங்கோ ல், '' வறு என்பது யோர் 

தசய் ோலும் கண்டிக்கத் க்கது ோன். இப்மபோது நோன் நடத்தும் 
மபோரோட்டம் என்பது ஆபோசத்துக்கும் வக்கிரத்துக்கும் துரண மபோகிற 
எல்லோரரயும் எதிர்த்து ோன்!'' என்றோர். 

 
''எதுக்கு வீண் மபச்சு? சினி ோ விநிமயோகஸ் ர்கள் சங்கத்துல 

கலந்து ஆமலோசரன பண்ணிட்டு வந்து ோன் உங்க கிட்மட மபசுமறன். 
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இந்  உண்ணோவிர த்ர  நிறுத்திட்டு, ஜூஸ் குடிச்சிட்டு, வீட்டுக்குப் 
மபோக உ க்கு எவ்மேோ ரூபோ மவணும்?'' 

 
''பண ோ..? அ ற்தகல்லோம் விரல மபோகிறவனோ நோன்?'' என்று 

ம ோகன் கு ோர் எகத் ோே ோகச் சிரிக்க... ''அப்ப இர  யோச்சும் 
வோங்கிக்கடோ கிழவோ!'' என்றபடி அவர் முகத்தில் நங்கு நங்தகன்று 
சர ோரியோகக் குத்தித்  ள்ளினோர் தஜகதீஷ் போல். முன்னோள் போக்ஸிங் 
சோம்பியனோன இந்  இந்நோள் அரசியல்வோதியின் குத்து இடியோக 
இறங்கியதில், ம ோகன் கு ோரின் மூக்கு துவோரத்தில் இருந்து பீய்ச்சியது 
ரத் ம்! 

 
ஆத்திரம் தீர்ந் தும் சு ோரித்  தஜகதீஷ் போல், பலர் போர்க்க 

நடந்துவிட்ட விபரீ த்தின் விரேரவப் புரிந்துதகோண்டவரோக கபோதலன்று 
எழுந்து  ன் கோரர மநோக்கி ஓடினோர். ''மை ரோம்!'' என்று முனகியபடி 
 ரரயில் கிடந்து துடித் ோர் ம ோகன் கு ோர். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
''அடிச்சுக் தகோல்லுங்கடோ, அவரன!'' 
  
முன்னோள் போக்ஸிங் சோம்பியனும் இந்நோள் அரசியல் ரவுடியு ோன 

தஜக தீஷ் போல் விட்ட 'நோக்-அவுட்'டில், ம ோகன் கு ோரின் மூக்கு 
தவத் ரல போக்கு மபோட்டுக்தகோண்டது. பீய்ச்சியது ரத் ம்! 

 
ஆத்திரம் தீர்ந் தும் சு ோரித்  தஜகதீஷ் போல், பலர் போர்க்க 

நடந்துவிட்ட விபரீ த்தின் விரேரவப் புரிந்துதகோண்டவரோக கபோதலன்று 
எழுந்து  ன் கோரர மநோக்கி ஓடினோர். ''மை ரோம்!'' என்று முனகியபடி 
 ரரயில் கிடந்துதுடித் ோர் ம ோகன் கு ோர். 
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''கோந்தி போபோரவ அடிச்சிட்டோண்டோஇந்  எம்.எல்.ஏ.! அவரன விடக் 
கூடோதுடோ!'' என்று கோட்டுத் தீயோகச் சடசடத் படி,கூட்டம் எகிறிப் 
போய்ந் து. தஜகதீஷ் போலின் அரசியல் எதிரியும், அசரோ   ந்திர 
நரியு ோன அவம ஷ் போல், ''அடிச்சுக் தகோல்லுங்கடோ அந்  நோரய!'' 
என்று பிளிற... கூட்டத்தில் கலந்து இருந்  அவனுரடய 
ஆ ரவோேர்கள்தஜகதீஷ் போலின் கோரர அடிக்கத்துவங்க.. ஜனத்ர ப் 
பிேந்துதகோண்டு பறந் து கோர். 

  
''தகோளுத்துங்கடோ திமயட்டரர!'' என்று அடுத்  பிளிறல் பிறந் து 

அவம ஷிடம் இருந்து. வலியில் துடித் படிமய 'கிர்'ரடித்   ரலரயப் 
பிடித் படி  யங்கிச் சரிந் ோர் ம ோகன். திமயட்டருக்குள் போய்ந்  ஜனக் 
கூட்டம் மபனர்கரேதயல்லோம் அடித்து தநோறுக்கியது. திமயட்டரின் 
க வுகரே அடித்துச் சோய்த் து. சற்று மநரத்தில் உள்மே இருந்து புரக 
 ண்டலம்கிேம்ப... படம் போர்த்துக்தகோண்டு இருந்  ரசிகர்கள் 
அலறியபடி தவளிமய ஓடிவர ஆரம்பித் னர். 

 
ஒரு சில நிமிடங்களில் தீயரணப்பு வண்டி வந்து நீரரப் பீய்ச்ச, 

இன்தனோரு பக்கம் மபோலீஸ் வண்டிகள் வந்து நின்றன. லத்தி சுழல, 
புட்டத்திலும் பிடரியிலும் பின்னங்கோலிலு ோக பலருக்கு விேோசல் 
விழுந் து. ம ோகன் கு ோரர மநோக்கி வந் ோர் ஒரு இன்ஸ்தபக்டர். 
பின்னோடிமய வந் ோர் திமயட்டர் ம மனஜர். 

 
த துவோக  யக்கம் த ளிந்து எழுந்து உட்கோர்ந்  ம ோகன் 

கு ோரரக் கோட்டி, ''இந் ோளு ோனோ?'' என்று இன்ஸ்தபக்டர் மகட்டோர். 
''ஆ ோம் சோர்!'' என்று கூக்குரலிட்டோர் ம மனஜர். ''இந் ோளு ோன் 
எல்லோத்துக்கும் கோரணம்!'' 
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''மிஸ்டர் ம ோகன் கு ோர்! யூ ஆர் அண்டர் அதரஸ்ட்!'' என்ற 
இன்ஸ்தபக்டரர மகோப ோக முரறத்துப் போர்த் ோர் இவர். மூக்கில் 
தபோங்கிய ரத் த்ர  கர்சீப்போல் அழுத்திப் பிடித் படிமய, ''நோன் என்ன 
 ப்பு தசஞ்மசன்?'' என்றோர் வீக்கோக. 

 
''மகட்டுக்மகோ மிஸ்டர் கோந்தி போபோ! தசக்ஷன் 307 தகோரல முயற்சி, 

தசக்ஷன் 425 தசோத்துகரே நோசம் தசய்கிற மபோக்கிரித் னம், தசக்ஷன் 
153 கலவரத்துக்குத்தூண்டு ல்...'' என்று இன்ஸ்தபக்டர் லிஸ்ட் மபோட்டுக் 
தகோண்மட மபோனோர். 

 
இதுவரர இல்லோ  ஒரு கலவரமும் பயமும் ம ோகன் கு ோர் முகத்தில் 

அப்பியிருந் ன. ''என்ரன இப்மபோ ஏன் கோந்தி போபோனு கூப்பிட்டீங்க? 
என் மபர் ம ோகன் கு ோர். நோன் உத் ரப் பிரம சத்தின் முன்னோள் 
 ரலர ச் தசயலோேர்! நோன் எப்படி இங்மக வந்ம ன்னு த ரியரல. 
எவமனோ ஒருத் ன் என் மூக்குல குத்திட்டுப் மபோயிருக்கோன். அவரன 
அதரஸ்ட் பண்றர  விட்டுட்டு என்கிட்மட வந்து உங்க பவரரக் 
கோட்டுறீங்கேோ? என்கிட்மட விரேயோட்டு தவச்சுக்கிட்டீங்கன்னோ, 
உங்கரே  ண்ணியில்லோ  கோட்டுக்கு  ோத்  ஏற்போடு தசஞ்சிடுமவன்!'' 
என்றோர் விரறப்போக. விழுந்  குத்தில்... அவருக்குள் இருந்   கோத் ோ 
கோந்தி 'ஆப்தசன்ட்' ஆகி இருந் ோர். கோந்திஜியின் கீச்சுக் குரல் மபோய், 
வழக்க ோன கடமுடோ குரல் வந்திருந் து. முகத்திலும் சோந் ம்  ரறந்து 
திமிர் சதிரோடியது. 

 
''ஓமைோ..! நீங்க என்ரன  ோத் ப்மபோறீங்கேோ? மபோலீஸ் 

ஸ்மட னுக்கு வந்து, அங்மக இருந்ம  அதுக்கு ஏற்போடு பண்ணுங்க!'' 
என்றபடிமய கோன்ஸ்டபிரேப் போர்த் ோர் இன்ஸ்தபக்டர். ம ோகன் 
கு ோரர தநம்பித்  ள்ளி மபோலீஸ் ஜீப்பில் திணித் ோர் கோன்ஸ்! 
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ம ற்கு தடல்லியில் ஏழு பிேோக்குகளில் அர ந் து திகோர் தஜயில். 
7,000 மபர் வரர இருக்கலோம். ஆனோல், அ ற்குள் 13,000 மபரரயும் 
 ோண்டி ரகதிகரேத் திணித்து இருக்கிறோர்கள். 

 
தகோழுதகோழுதவன்று இருந் ோர் வோர்டன். ஓய்வுதபற இன்னும் 

நோரலந்து வருடங்கள் இருக்கும் அவருக்கு.  ன் எதிரில் மிகவும் 
மகோப ோக நின்று இருந்  ம ோகன் கு ோரரப் போர்த்து எகத் ோே ோகச் 
சிரித் ோர். 

 
''தவல்கம் சோர். உங்கரே  ோதிரி தபரிய ப வியில் இருந் , 

இருக்கிற சிவில் சர்தவன்ட்கரே வரமவற்கிற போக்கியம் எப்பவோச்சும் ோன் 
கிரடக்குது!'' 

 
வோர்டனின் இந்  நக்கல் ம ோகன் கு ோரின்  ண்ரடக் கடுப்ரப 

பன் டங்கு உயர்த்தியது. ''என்ரன நோலு  ோ ம் தஜயிலில் ரி ோண்ட் 
தசய்ய மவண்டும் என்று உத் ரவு மபோட்ட  ோஜிஸ்திமரட்டின் மூரேரய 
ஸ்கோன் பண்ணிப் போர்த் ோல் ம வரல. அது மபோகட்டும்... என் 
மபட்ச்ம ட்டோகசிவில் சர்வீஸில் நுரழஞ்சவர் ோன் இப்மபோர ய மபோலீஸ் 
கமி னர். அவர் உங்களுக்கு மபோன் தசஞ்சி இருப்போமர..?'' 

 
''ஆ ோம் சோர். உங்கரே ரை தசக்யூரிட்டி தசல்லுக்குள் ரவக்கச் 

தசோன்னோர். அ ோன்... பப்லூ திவோரி இருக்கிற இடத்தில் உங்கரே 
ரவக்க முடிதவடுத்து இருக்கிமறோம்!'' 

 
''பப்லூ திவோரியோ? பயங்கர  ோ ோ கூட்டத்  ரலவனோச்மச அவன்? 

அவமனோட மசர்த்து என்ரன அரடக்கிறது ோன் எனக்கு நீங்க கோட்டுற 
 ரியோர யோ?'' 
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''அங்மக மபோனதும் உங்களுக்குப் புரியும் சோர்.'' 
 
நிஜம் ோன்! 
 
தஜயிலின் த ற்கு மூரலயில் இருந்  தசல்லின் ரோஜமபோகம் 

அப்படி! 
 
''தபோதுவோக ஏழுக்கு பத்து என்பது ோன் இந்  பிேோக்கில் உள்ே 

அரறகளின் அேவு. நீங்கள் பப்லூ திவோரியுடன் மசர்ந்து இருக்கப் 
மபோகிற தசல்  ட்டும் அடுத் டுத்  இரண்டு அரறகரே மசர்த்து டபுேோக 
அர க்கப்பட்டது...'' என்று தசோல்லிக்தகோண்மட சோவி மபோட்டு அந்  
அரறரயத் திறந் ோர் வோர்டன். போர்த் தும  கண்ரணக் கட்டியது 
ம ோகன் கு ோருக்கு. போ த்தில் குளிர்  ோக்கோ ல் இருக்கும் வரகயில் 
 ரர முழுக்க கோர்தபட் மபோடப்பட்டு இருந் து. ஒரு சின்ன டி.வி. 
இருந் து. மினி போர்கூட இருந் து. புஸ்ஸ§ புஸ்தஸன்று ஒரு 
த த்ர யில் தகோழுதகோழுதவன்ற ஓர் ஆள் தூங்கிக்தகோண்டு இருந் ோன். 
அ ற்கு ம ல் அடுக்கில் ரயில் தபர்த்  ோதிரி இன்தனோரு த த்ர  
இருந் து. 

 
வோர்டன் உள்மே மபோய் நின்று  ன் இரு ரககரேயும் விரித்து, 

''திகோர் சிரற  ங்கரே வி.ஐ.பி. ஸ்ரடலில் வரமவற்கிறது!'' என்றோர். 
 
''பிர ோ ம்! இந்  உ விக்கு மிக்க நன்றி!'' என்று புேகோங்கி  ோக 

அரறரயச் சுற்றிவரப் போர்த்  ம ோகன் கு ோர், ''என்ரன எ ற்கு 
இன்தனோரு ஆமேோடு மபோட்டு அரடக்கிறீர்கள்? நிம் தியோக...  னியோக 
இருக்கமவ விரும்புகிமறன். இந்  ஆரே மவறு அரறக்கு  ோற்றிவிட 
முடியோ ோ?'' என்றோர். வோர்டன் சிரித்துவிட்டு, ''என் இஷ்டப்படி 
ஆட்களுக்கு அரற ஒதுக்க இது ஒன்றும் மைோட்டல் கிரடயோது, சோர். 
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ம லும், திருவோேர் பப்லூ திவோரிக்கோகத் ோன் த யினோக இந்  வசதிகள். 
அவர் உங்கரேவிட அரசியல் உலகில் அதிக தசல்வோக்கு பரடத் வர்!'' 
என்றவர், திவோரியின் ம ோளில் த ன்ர யோகத்  ட்டி எழுப்பினோர் - 
''திவோரிஜி... உங்களுக்கு ஒரு புதிய நண்பர் கிரடத்திருக்கிறோர்!'' 

 
எழுந்து உட்கோர்ந்  அந்   ோ ோ  ரலவரன நன்றோகப் போர்த் ோர் 

ம ோகன் கு ோர். ஆள் குட்ரட ோன். ஆனோல், தசக்கச் தசமவதலன்று 
வட்ட முகத்ம ோடு சுத்  ோக ம வ் பண்ணி இருந் ோன். மசமியோ 
 ோதிரியோக நீேநீே ோக அடர்ந்   ரலமுடி. முன் தநற்றிரய அது 
 ரறத் து. தகோட்டோவி விட்டபடிமய வோர்டரனப் போர்த்  பப்லூ திவோரி, 
''என்ன ஸோப். எதுக்கு நல்ல தூக்கத்துல எழுப்புனீங்க?'' என்றோன் 
சலிப்போக. 

 
''உத் ரப் பிரம சத்தின் முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன் 

கு ோர் உங்கமேோடு சில கோலம் இருக்கப்மபோகிறோர்!'' 
 
நிமிர்ந்து போர்த்  பப்லூ, ''ஓ! மபப்பர்ல உங்க மபோட்மடோ 

போர்த்ம ன். நீங்க ோமன உங்கரே  கோத் ோ கோந்தினு தசோல்லிக்கிட்டு 
திடீர்னு அலம்பல் பண்றது?'' என்றோன். ம ோகன் கு ோருக்கு எரிச்சலோக 
வந் து. அர தியோக இருந் ோர். 

 
''நீங்க என்னவோச்சும் தசோல்லிட்டுப் மபோங்க. என்மனோட மசர்ந்து 

 ங்கி இருக்கும்மபோது, என்ரனத் திருத் மறன் மபர்வழினு 
லூஸுத் ன ோ எதுவும் பண்ணோ  இருந் ோ சரி!'' என்றவன், ''வோர்டன் 
சோர்... என் த ோரபலுக்கு இன்தனோரு புது சிம் கோர்டு மகட்டிருந்ம மன... 
என்னஆச்சு?'' 
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''உஷ்... இப்படி எல்லோம் சத்  ோக் மகட்கோதீங்க. தஜயில்ல 
சுவருக்குக்கூட கோது உண்டு!'' என்று ப ற்ற ோன வோர்டன், ''ஏற்போடு 
பண்ணிட்மடன்... நோரேக்கு உங்களுக்குக் கிரடச்சிடும்!'' என்றோர். 
வோர்டன் மபோன பிறகு,  ன்  ரலயரணக்கு அடியில் இருந்து ஒரு 
பிரோண்ட் நியூ தசல்மபோரன எடுத்து, யோரிடம ோ அதிகோர த ோனியில் 
மபச ஆரம்பித் ோன் பப்லூ. ம ோகன் கு ோர் கஷ்டப்பட்டு ம ல் பர்த் 
கட்டிலுக்கு ஏறி த த் ர யில் படுத்துக்தகோண்டு கண்கரே மூடினோர். 
கம்பிக் க வின் வழியோக வந்  கோற்று, தரோம்பக் குளிரோக இருக்கவும், 
கோலடியில் கிடந்  கம்பளிரய எடுத்துப் மபோர்த்திக்தகோண்டோர். அது யோர் 
யோர் உபமயோகித் ம ோ... மபோர்த்திய தகோஞ்ச மநரத்திமலமய உடம்பில் 
ஆங்கோங்மக மலசோக அரிப்பு. தபோங்கி வந்  அழுரகரயக் 
கட்டுப்படுத்திக்தகோள்ே தரோம்பமவ கஷ்டப்பட்டோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
 தியம் உணவு வந் து. ஒரு ஸ்டீல் பிமேட்டில் நோன்கு  டிப்போன 

தரோட்டிகள்... தகோஞ்சூண்டு கூட்டு  ோதிரி ஏம ோ... மவகரவத்து நீர்த்  
பருப்புக் கரரசல் ஒரு கப்... ஒரு தரோட்டிக்கு ம ல் ம ோகன் கு ோரோல் 
முழுங்கமவ முடியவில்ரல. துக்கம் த ோண்ரடரய அரடக்க... அர  
அப்படிமய ஓரங்கட்டி ரவத்துவிட்டோர். பப்லூ திவோரி சுத்  ோகமவ 
அர த் த ோடவில்ரல. 

 
படுக்ரகயில் கிடந் படிமய சும் ோ பத்திரிரக படிக்கிற  ோதிரி 

நடித் ோர் ம ோகன் கு ோர். வயிறு 'கவோ.. கவோங்' என்று பசியில் 
இரரந் து. எப்மபோது தூங்கினோமரோ த ரியவில்ரல.. கனவில் 
ஸ்கோட்ச்சும் பட்டர் சிக்கனும் வந்து நோட்டிய ோடின. படக்தகன்று விழிப்பு 
 ட்டிப் போர்த் ோல், நிஜ ோகமவ அவர் எதிரில் ஒரு கிேோஸ் தபோன்னிறத் 
திரவம்  ளும்பிக்தகோண்டு இருந் து. அ ற்கு அப்போல் இருந்து சிரித்  
உருவம் பப்லூ திவோரிமய ோன். 
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''என்னோ தபரியவமர... ஒரு தபக் மபோடுவீங்க  ோமன?'' என்றோன். 
''இது என்னது?'' என்றோர் மலசோக நோக்ரகச் சுழற்றியபடி. ''ஸ்கோட்ச். 
20 வரு த்து  திப்புள்ேது!'' என்றபடிமய பப்லூ  னது  ம்ேரர 
உயர்த்திக் கோட்டினோன். 

 
''ஒமர ஒரு தபக் மவணோ மபோட்டுப்போக்கமறன்...'' என்றபடி 

கபக்தகன்று எடுத்து சிப் அடித் ோர் ம ோகன் கு ோர். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
தஜயிலுக்குள்மே ஜோலி... ஜோலி! 
  
கோய்ந்   ோடு கழனித்  ண்ணிரயக் குடிக்கிற மவகத்தில் ஒமர 

'கல்ப்'போக ஸ்கோட்ரச அடித்துத் தீர்த் ோர் ம ோகன் கு ோர். ஓசி குடிக்கு 
 ோன் கோட்டிய அரலச்சரல நிரனத்து அவருக்மக தவட்க ோக இருந் து. 
தஜயில்ம ட்  ோ ோ பப்லூ திவோரி எகத் ோே ோகச் சிரித் ோன். 

 
சோயங்கோலம் 4  ணி வோக்கில் அரறக் க ரவத் திறந்துவிட்டோர்கள். 

''வோங்க, அப்படிமய ஃப்தரஷ் ோ 
கோத்ர  சுவோசிச்சிட்டு வரலோம்!'' என்று 
இவரரயும் கூட்டிக்தகோண்டு 
கிேம்பினோன் பப்லூ. தவளிமய 
ஃபுட்போல் கிரவுண்டு ரசஸுக்கு 
ர  ோனம் சிரறக்கு உள்மேமய 
இருந் து.  ோடிவிட்டு, பளிச்தசன்று 
ம வ் தசய்து, 60 வயதுக்கு ம ல், 20 
வயதுக்குள் என்று தவவ்மவறு 
வி  ோன  னி ர்கள் கோணப்பட்டோர்கள். 
சிலர் வோலிபோல் ஆடிக்தகோண்டு 

இருந் ோர்கள். சிலர் ஒரு மரடிமயோ தபட்டிரயச் சூழ்ந்து உட்கோர்ந்து 
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மகட்டபடி இருந் ோர்கள். தகோஞ்சம் மபர் குவியல் குவியலோக உட்கோர்ந்து 
அரட்ரட. எல்மலோரும  பப்லூ திவோரியின்  ரலரயப் போர்த் தும் அடித்  
அதி  ரியோர யோன சலோம், சிரறக்குள் இவனுரடய  திப்பு 
என்னதவன்று புரியரவத் து. மூன்று மபர்தகோண்ட ஒரு குழு  ட்டும் 
பப்லூ வருவர க் கண்டும் கோணோ லும்  ங்கள் அரட்ரடரயத் 
த ோடர்ந் து. 

 
''அந்  ஏரியோ பக்கம் திரும்பிப் போர்க்கோதீங்க. அவனுங் கமேோட 

மபசோதீங்க. மபோன வரு ம் தசங்மகோட்ரடயில் குண்டு தவடிச்சம ... 
அந்  வழக்கில் ரக ோகி இருக்கிற தீவிரவோதிங்க அவனுங்க!'' என்றோன் 
பப்லூ. ''இவங்க ரை ரிஸ்க் ரகதிகேோச்மச... எப்படி இவ்மேோ ஃப்ரீயோ 
விட்டு இருக்கோங்க?'' என்று ம ோகன் கு ோர் வியப்பு கோட்ட... ''அப்படிப் 
போர்த் ோ, நீங்களும் நோனும்கூடத் ோன் ரை ரிஸ்க் வரகயறோவுல 
இருக்மகோம்!'' என்று சிரித் ோன். 

 
''சரிப்போ... நீ அப்படி என்ன  ப்பு பண்ணதுக்கோக இங்மக வந்ம ?'' 
 
''நோன் என்ன பண்ணரலன்னு மகளுங்க. இந்தியன் பீனல் மகோட் 

தசோல்ற எல்லோ தசக்ஷன்களிலும் நோன் புகுந்து வந்திருக்மகன். ஆனோ, 
ஒரு மகஸ்கூட எனக்கு எதிரோ தஜயிக்கோது. இப்பக்கூட நோமன ோன் 
விருப்பப்பட்டு தஜயிலுக்குள்மே இருக்மகன். தவளிமய ஒரு முக்கிய ோன 
மவரலரய எங்க ஆளுங்க முடிக்கிற வரரயில் எனக்கு இங்மக ோன் 
மசஃப்டி!'' 

 
முரட்டுத் ன ோக முகம் கோட்டிய ஒருசிலரிடம் மபசி விட்டு வந் ோன் 

பப்லூ. இ ற்குள், அரும்பு மீரச இரேஞன் ஒருவன் ஓடி வந்து ம ோகன் 
கு ோரின் கோரலத் த ோட்டு வணங்கினோன். ''மடய்,  ம்பீ... என்ன 
இத ல்லோம்?'' என்று அவர் ப றி ஒதுங்க... ''ஐயோ, என் மபரு குட்டூ... 
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ஜனங்க எல்லோம் உங்கரே  கோத் ோ கோந்தினு தசோல்றோங்க. அ ோன் 
ஆசி வோங்கிமனன்!'' என்றோன். 

 
ம ோகன் கு ோருக்கு தநற்றி சுருங்கி விரிந் து. ''சரிப்போ... நீ என்ன 

பண்ணதுக்கோக தஜயிலில் மபோட்டோங்க?'' 
 
''ஒரு கரடயில் பிதரடு திருடிட்மடன்யோ... எனக்கோகக்கூட இல்ரல... 

பசி தபோறுக்கோ ல் துடிச்ச எங்க அம் ோவுக்கோக எடுத்ம ன். பிடிச்சுப் 
மபோட்டுட்டோங்க. இங்மக தினமும் தஜயில் ஆளுங்க எதுக்கோச்சும் 
மபோட்டு அடிச்சுக்கிட்மட இருக்கோங்கய்யோ... நீங்க நிரனச்சோ என்ரன 
தவளிமய மபோகரவக்க முடியும்யோ!'' 

 
ம ோகன் கு ோர் தச  கடுப்போகிவிட்டோர். ''ச்சூ... தூர  ள்ளிப் மபோ! 

மு ல்ல நோமன எப்படி தவளிமய மபோறதுன்னு புரியோ  மயோசிச்சுட்டு 
இருக்மகன். இதுல உன்ரன மவற கோப்போத் ணு ோ? இம ோ போரு... 
என்ரனப் போர்த்து  கோத் ோ கோந்தி அது - இதுனு அசிங்க ோப் மபசினோ, 
நோன் சும் ோ இருக்க  ோட்மடன், புரியு ோ?'' என்று இவர் சீற... அந் ப் 
ரபயன் மிரண்டு ஓடினோன். 

 
''இது என்னய்யோ விமநோ  ோ இருக்கு. என் கோரலத் த ோட்டு 

ஒருத் ன் கும்பிடுறோன்... நோன் ோன் கோப்போத் ணும்னு தசோல்றோன்... இது 
என்ன தஜயிலோ, இல்லோட்டி ரபத்தியக்கோர ஆஸ்பத்திரியோ?'' என்று 
முணுமுணுத் படிமய பப்லூ திவோரியின் பின்னோல் நடந் ோர் ம ோகன் 
கு ோர். 

 
ரோத்திரி தூங்கப் மபோகும்மபோதும் பப்லூ தபரிசோக எதுவும் 

சோப்பிடவில்ரல. ஆச்சர்ய ோக அவனிடம் இவர் கோரணம் மகட்க, 
''தபரியவமர... ந க்கு சோப்போதடல்லோம் இ ோன். ரோத்திரிக்கு  ட்டும் ஒரு 
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மடோஸ் ஏத்திக்கிட்டோ பசி, தூக்கம  இருக்கோது!'' என்றபடிமய எங்மக 
இருந்ம ோ ஓர் ஊசிரய எடுத்து,  ன் ரகயில் ஏற்றிக்தகோண்டோன். 

 
''அடப் போவி... நீ மபோர   ருந்து அடிர யோ?'' என்று இவர் 

ப ற.. 
 
''இது தரோம்ப உசத்தியோன மகோதகயின். ஆனோ, கன்ட்மரோல்ல 

தவச்சிருக்மகன். இ ோன் எனக்கு அடிர !'' என்று தசோல்லிவிட்டு, ''ஒரு 
 ோட் ஏத்திக்கிறியோ தபருசு? அப்புறம் உனக்கு ஸ்கோட்ச்கூட 
ம ரவப்படோது!'' என்று இளித் ோன். ''ஆரே விடுப்போ...'' என்றபடி 
அவசர ோக ம ல் பர்த் படுக்ரகயில் ஏறி கம்பளிரய இழுத்துப் 
மபோர்த்திக்தகோண்டோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
நோட்கள் நகர நகர... ம ோகன் கு ோரின் வோழ்க்ரகமுரறமய 

 ோறுகிறது. அதிகோரல 5  ணிக்கு  ரலகரே எண்ணுவ ற்கோக தஜயில் 
அதிகோரிகள் கூவி அரழத்து எழுப்பிவிடுவோர்கள். வயிற்ரறப் புரட்டும் 
டோய்தலட்டில் மூக்ரகப் தபோத்திக் தகோள்ேோ மல உட்கோரும் அேவுக்குப் 
பழகிவிட்டோர். கூடமவ, சிரறயின் தகோட்ரடக் தகோட்ரட மசோற்ரறயும், 
ம ோல்  ோதிரி தரோட்டிரயயும் சோப்பிடப் பழகி இருந் ோர். பஞ்சோபிக் 
தகோரல கோரர்கள், குஜரோத்தி மபோர  வியோபோரிகள், ரநஜீரிய 
இன்டர்தநட் பண ம ோசடி ஆசோமிகள், உஸ்தபகிஸ் ோன் கள்ே மநோட்டு 
கும்பல், வட இந்திய மரப்பிஸ்ட்டுகள், த ன்னிந்திய ஒயிட் கோலர் 
ஃபிரோடுப் மபர்வழிகள் என்று பலரும் இவருக்கு இப்மபோது பழக்கம். 
அதிலும், திருமூர்த்தி என்று ஒரு சம்ஸ்கிரு  வோத்தியோர் தச  
சுவோரஸிய ோன ஆள்! 

 
ஸ்கோட்ச் விஸ்கி பப்லூ புண்ணியத்தில் ஓரேவு கிரடக்கிறது. 

பு ன்கிழர களில்  ட்டும் வீட்டில் இருந்து  ரனவி சோந்தி தசய்து 
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அனுப்பும் சிக்கன் பிரியோணி,  ட்டன் கறி விமச  சலுரகயோக இவருக்கு 
அனு திக்கப்படுகிறது. வக்கீல்கள் வந்து போர்த்துவிட்டுப் மபோகிறோர்கள் - 
சீக்கிரம் தவளிமய தகோண்டுவந்துவிடுவ ோக வோக்குறுதி தகோடுக்கிறோர்கள். 
பத்திரிரக படிக்கிற  ோதிரி ரலட்டோகக் கோர  தீட்டிக்தகோண்டோல், பப்லூ 
 ன்னுரடய இரண்டு மூன்று தசல்மபோன்களில்  ோறி  ோறி கிசுகிசுப்போன 
குரலில் மபசுவது மகட்கிறது. ஆள் கடத் ல், ம ர் லுக்கு கள்ே ஓட்டு 
கும்பல் சப்ரே, தவளிநோட்டுக்கு மகோதகயின் கடத்துவது, வீடு - 
பங்கேோக்கரேக் கோலி தசய்வது என்று ஒவ்தவோரு போவ கோரியத்துக்கும் 
ஒரு கும்பரல ரவத்துக்தகோண்டு, இங்கு இருந் படிமய அவன் 
இயக்குவது த ரிந் மபோது... மு லில் தரோம்ப பயந் ோர்... பிறகு 
வியந் ோர்! 

 
பப்லூ  ன் பவரின் உச்சகட்டத்ர  தஜயில் சகோக் களுக்குக் 

கோட்டுவ ற்குக் குறித்திருந்  ம தி, நியூ இயர் தினம்! 
 
அன்ரறக்கு சிரற அதிகோரிகள்  ற்றும் ரகதிகளுக் தகன்மற ஒரு 

ஸ்தப மலோ ஸ்தப ல் புமரோகிரோர  தவளியில் இருக்கும்  ன் 
ஆட்களின் மூல ோக ஏற்போடு தசய்துரவத்து இருந் ோன் அவன்! 

 
டிசம்பர் 31-ம் ம தி முன்னிரவிமலமய தஜயிலுக்குள் அந்  
ஸ்தப ல் ஏரியோ கரே கட்டிவிட்டது. முட்டிக்கு ம லோக 
ஸ்கர்ட்டும், டவரல  டக்கி  ோர்பில் கட்டிய  ோதிரியோன ஒரு 
ம லுடுப்பும் அணிந்துதகோண்டு, வழுக்கு த ோழுக்தகன்று ஒரு 
அழகி அந்   ற்கோலிக ம ரடயில் ஏறி ஆடிக்தகோண்டு 
இருந் ோள். போலிவுட் கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோவின் 
மலட்டஸ்ட் படத்தின் போடல் ஒன்று ஸ்பீக்கரில் அலறிக்தகோண்டு 
இருக்க, இந்  அழகி வரேந்தும் தநளிந்தும் குனிந்தும் கோட்டிய 
மபோஸ் அத் ரன ஆபோசம்! 
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ம ரடக்கு முன்னோல் மு ல் வரிரசயில் பப்லூ திவோரி அ ர்ந்திருக்க, 
அவனுக்கு ஒரு பக்கம் தஜயில் உயர் அதிகோரியும், இன்தனோரு பக்கம் 
ரூம்ம ட் ம ோகன் கு ோரும் வோரயப் பிேந்து டோன்ஸ் போர்த்துக்தகோண்டு 
இருந் ோர்கள். பின் வரிரசகளில் பப்லூ திவோரி தபரிய  னசு பண்ணித் 
ம ர்ந்த டுத்  15 ரகதிகளும், சிரறயின் ஊழியர்களும் இருந் ோர்கள். 

 
தநய்யில் வறுத்  முந்திரி இத்யோதிகள் முன்னோல் பரப்பிக்கிடக்க, 

ஜோனி வோக்கர் தரட் மலபிள் ஸ்கோட்ச்ரச வோயில் சரித்துக்தகோண்டு, 
முந்திரிரயப் மபோட்டு அ க்கினோன் பப்லூ. ம ரடயில் போட்டும் டோன்ஸும் 
சூடு பிடித் மபோது, தஜயில் ஊழியர்கள் சிலர் ம ரடக்கு ம மல  ோவி 
ஏறி அந்  அழகியின் ஸ்கர்ட்ரடத் த ோட்டு விரேயோடினோர்கள். ஒருத் ர் 
அவளுக்கு ஈடுதகோடுத்து இடுப்ரபச் சுழற்றினோர். 'மைய் டோர்லிங்' 
என்பதில் த ோடங்கி... தகட்ட தகட்ட வர்ணரனகரே வோயோலும் 
விரல்கேோலும் தவளியிட் டோர்கள் இன்னும் சிலர். ஒரு கட்டத்தில் 
பப்லூவும் ம ரடயின் மீது ஏறி அந்  அழகிரய  ன் உடம்போல் மபோட்டு 
அரரக்க ஆரம்பிக்க... தஜயிலர் சற்று கவரலயோகி,  ன் ரகயில் இருந்  
புத் ம்புது மரோலக்ஸ் வோட்ச்ரசப் போர்த்துக்தகோண்டோர். அது மைப்பி நியூ 
இயர் பரிசோக அன்ரறக்குக் கோரல பப்லூ அளித் து. 

 
ஆட்டம் போட்டத்துக்கு நடுமவ ம ோகன் கு ோரரப் போர்த்து 

கண்ணடித் ோன் பப்லூ. ''இன்னோ சோமர... நியூ இயரர தபர்சனலோ 
தகோண்டோடுறதுக்கு தஜயிரல விடப் போதுகோப்போன இடம் கிரடக்கு ோ, 
தசோல்லு?'' என்றோன். ''நோன்கூட மு ல்ல தரோம்ப  ப்போத் ோன் 
நிரனச்சுட்மடம்ப்போ. திகோர் தஜயிலும் தரோம்ப ஜோலியோத் ோன் இருக்கு!'' 
என்று வயசுக்குத்  கோ ல் வழிந் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
ஓசி விஸ்கியும் மசோடோவு ோக  ோனோவோரிக்கு அவரும் முழுங்கி 

இருந் ோர். அடிவயிற்றில் 'மூச்சோ' முட்டியது. பப்லூவிடம் ஒற்ரற விரல் 
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கோட்டிவிட்டு எழுந்து டோய்தலட் மநோக்கி நடந் ோர். வோனத்தில், நியூ 
இயரர முன்னிட்டு வண்ண ய ோக வோணங்கள் தவடித்துச் 
சி றிக்தகோண்டு இருக்க... அந்  சத் த்ர  அழகியின் ஆட்டத்துக்கோன 
ஸ்பீக்கர் சத் ம் அமுக்கிப் மபோட்டுக்தகோண்டு இருந் து. 

 
இருட்டு வரோண்டோவில் நடந்து, ஒரு திருப்பத்ர  ம ோகன் கு ோர் 

அரடந் மபோது சடக்தகன நீண்ட ஒரு முரட்டுக் ரக அவருரடய வோரயப் 
தபோத்தி இழுத் து.  
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ம ோட்டிவ் 6 

   
கோந்தி கிரடயோதுய்யோ.... பயங்கர ோன ஃபிரோடு!'' 
  
இது ம ோகன் கு ோர் சற்றும் எதிர்போரோ   ோக்கு ல். 
 
அவரர  டக்கிப் பிடித்  உருவம், கழுத்ர ப் மபோட்டு 

தவறித் ன ோக அமுக்க... இன்னும் 
இரண்டு உருவங்கள் வந்து அவர் 
வயிற்றில் கும் ோங்குத்துகள்விட்டன. 
வோக்கிங் மபோன ச யத்தில், 'ரை 
ரிஸ்க் தீவிரவோதிகள்' என்று தசோல்லி 
பப்லூ திவோரிமய பயந்து ஒதுங்கிய 
அம  ஆசோமிகள் ோன் அவர்கள்! 

 
ம ோகன் கு ோரர அப்படிமய 

அழுத்திப் பிடித்து தநம்பிக்தகோண்டு 
நகர்ந் ோர்கள் அந்  மூவரும். 
தஜயிலின் அந்  வரோண்டோ முடிவில் 
இருந்  வோயிற்க வுக்கு அப்போல் ஒரு 
தசன்ட்ரி  ட்டும் இருந் ோர். கூடு லோக 
இருக்க மவண்டிய  ற்ற இருவர், 
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உள்மே நடந்  டோன்ஸ் போர்ட்டியில் குத் ோட்டம் மபோட்டுக்தகோண்டு 
இருந் ோர்கள். இருந்  ஒரு தசன்ட்ரியும் மலசோகக் கண் அசந்துகிடந் ோர். 
அவர் ரகயில் இருக்க மவண்டிய துப்போக்கி சுவரில் சோத்தி ரவக்கப்பட்டு 
இருந் து. 

 
தீவிரவோதிகளின்  ரலவன்மபோல் இருந் வன் கம்பிக் க வு 

வழியோகக் ரகவிட்டு அந் த் துப்போக்கிரய சத் மில்லோ ல் ரகயில் 
எடுத் ோன்.  ரலகீழோகத் திருப்பிப் பிடித்து, பலம்தகோண்ட  ட்டும் 
மவக ோக இறக்க... 'நச்'தசன்று ஒரு சத் ம்  ட்டும் மகட்டது. 
நடு ண்ரடயில் அது போய்ந்  மவகத்தில் சின்னத் துள்ேல் தவளிப்பட்டது 
அந் க் கோவலரிடம் இருந்து. அப்படிமய அடங்கிப்மபோனோர். 

 
அவருரடய இடுப்பில் ரகவிட்டுத் துழோவி சோவிரய எடுத்து, கம்பிக் 

க ரவத் திறந் ோர்கள். அ ற்கும் அப்போல் இருந்  தபரிய  திரல 
அரடவ ற்கோன கம்பி மகட்ரட தநருங்கினோர்கள். இவர்கரேக் 
கவனித்துவிட்ட ஒரு கோவலர் ப றிப்மபோய் சட்தடன்று துப்போக்கி எடுத்துக் 
குறி போர்க்க... ம ோகன் கு ோரர முன்னோல் நிறுத்தியபடிமய 
நகர்ந் ோர்கள். மவறு வழி இல்லோ ல் அந் க் கோவலர் சுடோ ல் ம ங்கி 
நிற்க... அவரர தநருங்கியதும், '' ரியோர யோ சோவிரயக் தகோடுத்துடு!'' 
என்று குரரத் ோன் தீவிரவோதிகளின்  ரலவன். சில தநோடி 
மயோசரனக்குப் பின் தவளிறிய முகத்ம ோடு சோவிக் தகோத்ர  அவர் 
எடுத்துக் தகோடுக்க...  ன் இடுப்புப் பகுதிக்குள் ரகவிட்டுத் துழோவி ஒரு 
பிஸ்டரல எடுத் ோன்  ரலவன். அர  ரவத்ம  அந் க் கோவலரின் 
தநற்றிப்தபோட்டில் நச்தசன்று மபோட்டோன். அவர் த ௌனப் படம்  ோதிரி 
த ோய்ந்து சரிந் ோர். 

 
ஒண்ணுக்குப் மபோக வந்  ம ோகன் கு ோரின் அடிவயிற்றில் 

இப்மபோது என்தனன்னம ோ தசய் து. பீதியில் போதி உயிர் மபோயிருந் து. 
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''எ... எ... என்ரனக் தகோன்னுடோதீங்க!'' என்று அவர் வோய் 
 ந்தியடிக்க... வோர்த்ர ரய முடிப்ப ற்குள் தீவிரவோதி  ரலவன் சத் ம் 
வரோ ல் அவரரப் போர்த்துச் சிரித் ோன். அது ோன் கரடசியோக இவர் 
நிரனவில் நின்ற கோட்சி. அர யடுத்து...  ரலயில் ஒரு வலி தவடித்து, 
 ள்ேோடி விழுந் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
வழக்க ோன சினி ோ வசனத்ம ோடு ோன் நிரனவு மீண்டோர் ம ோகன் 

கு ோர் - ''நோன் எங்மக இருக்மகன்?'' 
 
''ஆஸ்பத்திரியில்!'' என்று தசோன்ன நர்ஸ் போர்க்கப் பளிச்தசன்று 

இருந் ோள். பக்கத்தில் கிடந்  தசய்தித் ோரே சிர ப் பட்டு எக்கி எடுத்துப் 
பிரித்  ோர். மு ல் பக்கத்திமலமய அவர் மபோட்மடோ! 

 
''சிரறயில் கோந்தி போபோ மீது  ோக்கு ல்!'' என்றது  ரலப்புச் தசய்தி. 

'திகோர் சிரறக்குள் இருந்  தவளிநோட்டுத் தீவிரவோதிகள் மூவர்  ப்பி 
ஓட்டம். மிகப் பயங்கர ோன இந் த் தீவிரவோதிகளுக்கு ஒரு பிஸ்டலும் 
மவறு சில உபகரணங்களும் எப்படி சிரறக்குள் கிரடத் ன? இவர்கள் 
 ப்பிச் தசன்ற மநரத்தில் சிரற அதிகோரிகள் கோபமர போர்த்துக் 
களித்துள்ேனர். கோந்தி போபோரவயும் ம லும் சில சிரறக் 
கோவலர்கரேயும்  ோக்கிவிட்டுச் தசன்று இருக்கும் இந்  தீவிரவோதிகரேத் 
ம டுவ ற்கு சிறப்புப் பரடகள் நோலோ புறங்களிலும் முடுக்கிவிடப்பட்டு 
உள்ேன. நோடு முழுவதும் உள்ே சிரறகளில் போதுகோப்பு நிலவரங்கள் 
குறித்து மசோ ரன நடக்கிறது' என்று கூறியது அந் ச் தசய்தி. 

 
திகோர் தஜயிலுக்கு புது அதிகோரிரயப் மபோட்டோர்கள். சிரறக்குள் 

நடந்  அதிரடி மசோ ரனயில், வி ம் வி  ோக உள்மே புழங்கிய தசோகுசு 
ச ோசோரங்கள் ரகப்பற்றப்பட்டன. பப்லூ திவோரியும் ம ோகன் கு ோரும் 
இருந்  குஜோலோன டபுள் ரூம் இழுத்துப் பூட்டப்பட்டது. இருவருக்கும் 
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மவறு ஒரு 'டஞ்சன்' ரூர  ஒதுக்கினோர்கள். ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து 
அப்மபோது ோன் திரும்பி வந்து இருந்  ம ோகன் கு ோரிடம், பப்லூ திவோரி 
புலம்பித்  ள்ே ஆரம்பித் ோன்.  ப்பி ஓடிய தீவிரவோதிகரேத் திட்டித் 
தீர்த் ோன். 

 
''அவனுங்க தசஞ்ச கோரியத்துக்கு இப்ப எனக்கு ரிவிட் 

அடிச்சிட்டோனுங்க. சரக்கு மபோட முடியரல... மகோதகயின் கிரடக்கரல. 
டி.வி. - மரடிமயோவும் கிரடயோது... அத ல்லோம்கூடப் மபோவுது... 
தசல்மபோன் இல்லோ  என் த ோழில் என்னத்துக்கு ஆகுறது?'' என்று 
உறுமிய பப்லூரவ தீர்க்க ோகப் போர்த் ோர் ம ோகன் கு ோர். 

 
'' கமன! பகவத் கீ ோ தசோல்வர  நீ அறிய  ோட்டோயோ? இந்  

உலகின் அற்ப சுகங்களில் இருந்து உன்ரன விடுவித்துக்தகோள். சக 
 னி ர்களுக்கு உ வி தசய்வர மய உண்ர யோன  கிழ்ச்சியோகக் 
கருது!'' 

 
'தஜர்க்' ஆகிப் போர்த் ோன் பப்லூ! 
 
''தபரியவமர! யோர் இந்  கீ ோ?'' 
 
''அது யோமரோ ஒரு  னி ப் பிறப்ரபக் குறிப்பது அல்ல. த ய்வம  

மநரில் வந்து அருளிய வோழ்க்ரக மவ ம்!  னி ன் தசய்யக்கூடிய 
போவங்கள் அத் ரனயும் அவரன எப்படி எல்லோம் போதிக்கும் என்பர த் 
த ள்ேத் த ளிவோக பகவத் கீ ோ கூறுகிறது...'' 

 
பப்லூ முகம் விகோர ோக  ோறியது. ''நல்லோ இருக்குதுய்யோ கர . 

அந்  தசோகுசு ரூம்ல இருந்  வரரக்கும் என்மனோட மசர்ந்து ஸ்கோட்ச் 
விஸ்கிரய சப்பிச் சப்பிக் குடிக்கத் த ரிஞ்சது. வயிறு புரடக்க சிக்கனும் 
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 ட்டனும் தின்னத் த ரிஞ்சது. அவுத்துப்மபோட்டு ஆடுற தபோம்பரேரயப் 
போர்த்து தஜோள்ளுவிடத் த ரிஞ்சது. ஆனோ, இப்ப எல்லோ வசதியும் 
என்கிட்மட இருந்து புடுங்கிட்டதும், நீ  த்துவம் மபசுறியோ?  றுபடியும் 
கோந்தி போபோ மவ த்துக்கு  ோறிட்டியோ? நீ கோந்தி கிரடயோதுய்யோ.... 
பயங்கர ோன ஃபிரோடு!'' என்று கூரரக்கும்  ரரக்கு ோகக் குதித் ோன்! 

 
அன்று  ோரல வோக்கிங் மபோவ ற்கோக தவளியில் வந் மபோது, 

 துரரயில் இருந்து அதரஸ்ட் ஆகி இங்மக வந்திருந்  சம்ஸ்கிரு  
வோத்தியோர் திருமூர்த்தி ஓடி வந் ோர். தபோய் மகஸில்  ன்ரனப் பிடித்துப் 
மபோட்டுவிட்ட ோக எந்மநரமும் புலம்பிக்தகோண்மட இருப்போர் அவர். 

 
''பப்லூ சோப்... மபப்பரரப் போர்த்தீங்கேோ... உ.பி. உள்துரற 

அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோவின்  கன் விமவக் விக்கி ரோய் மீ ோன தகோரல 
வழக்கு தீர்ப்ரப பிப்ரவரி 15-ம் ம திக்குத்  ள்ளிதவச்சுட்டோங்கேோம்...'' 
என்றோர். 

 
அருகில் இருந்து ம ோகன் கு ோருக்கு உடம்பு மலசோகக் குலுக்கிப் 

மபோட்டது. ''விமவக் விக்கி ரோய் என்றோல்..? ரூபி கில் தகோரல 
வழக்ரகப்பற்றியோ நீங்கள் தசோல்கிறீர்கள்?'' என்றோர் சம்ஸ்கிரு  
வோத்தியோரிடம். 

 
''அவமன ோன்! நீங்க மவணோ போருங்க... அவன் விடு ரல ஆகி 

தவளிமய வந்துடுவோன்!'' என்றோன் பப்லூ திவோரி. 
 
''இரறவனுக்கும் ம லோனது நீதி. அது குற்றம் தசய் வர் கரே 

ஒருமபோதும்  ப்பவிடோது. நிச்சயம் விமவக் விக்கி ரோய்க்கு உரிய 
 ண்டரன கிரடக்கும்...'' என்று சோந்  ோகச் தசோன்னோர் ம ோகன் கு ோர். 
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அடுத் டுத்  நோட்களில் பப்லூ திவோரியின் நடவடிக்ரககளில் தபரிய 
 ோற்றங்கள் த ரிந் ன. எ ற்தகடுத் ோலும் ப ற்றப்பட்டோன். சுள்தேன்று 
எரிந்து விழுந் ோன். வயிறு புரட்டிக்தகோண்மட இருப்ப ோகவும், போர்ரவ 
 ங்குவ ோகவும் சிரற அதிகோரிகளிடம் புலம்பினோன். 

 
சம்ஸ்கிரு  வோத்தியோர் திருமூர்த்தி ோன் கதரக்டோகக் கண்டுபிடித் ோர். 

''கோந்தி போபோ... இவருக்கு மபோர   ருந்து இப்மபோத ல்லோம் 
கிரடக்கோ  ோல் உடல்நிரலயில்  ோற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. 
இர த் ோன் 'வித்டிரோயல் சிம்டம்' என்று  ருத்துவம் கூறுகிறது. 
எப்படியோவது முயற்சி தசய்து,  றுபடியும் மகோதகயின் கிரடக்கிற  ோதிரி 
தசய்ய மவண்டும். இல்லோவிட்டோல், பப்லூ சோப் இறந்ம மபோவோர்!'' 
என்றோர் திருமூர்த்தி. 

 
ம ோகன் கு ோருக்கு இதில் உடன்போடு இல்ரல. ''ஒரு நல்ல 

 ருத்துவன்  ன்னிடம் வரும் மநோயோளியிடம் இருந்து தீர கரே 
முற்றிலு ோக அகற்றுவோன். அ ற்குப் பதிலோக, சத் ோன, தூய 
வி யங்கரேச் தசலுத்துவோமன  விர... ம லும் ம லும் தீய 
வி யங்கரேச் தசலுத்தித்  ற்கோலிகத் தீர்ரவ ஒருமபோதும் அளிக்க 
 ோட்டோன்!'' என்று கூறியவர், ''பப்லூவுக்கு இப்மபோது ம ரவ அன்பும், 
பரிவோன கவனிப்பும் ோமன  விர... மபோர   ருந்து அல்ல!'' என்றோர் 
கணீதரன்று. 

 
 றுநோள் கோரல பிமரயர் ைோலுக்குச் தசன்ற ம ோகன் கு ோர், சிரற 

அதிகோரிகளிடம் ஒரு மவண்டுமகோள் ரவத்து, அவர்கள் அனு தியுடன் 
நீண்ட உரர நிகழ்த்தினோர். மபோர யின் தீர கரேப்பற்றி 
படுசுவோரஸ்ய ோகவும், எளிர யோகவும் அவர்  ந்  விேக்கங்கள் 
அங்கிருந்  பல ரகதிகரேக் கவர்ந் து. உபன்யோசத்துக்குப் பிறகு, 
 னித் னியோகக் ரகதிகரேத்  ன்னிடத்தில் அரழத் வர், அவர்களுரடய 
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தசோந்  வோழ்க்ரகயில் மநர்ந்  துன்பங்கள்பற்றியும், அவர்கள் 
மபோர க்கு அடிர யோனவர்கள் எனில், அதில் இருந்து எப்படி 
விடுபடுவது என்பது பற்றியும் நிரறய வி யங்கரே விவோதித் ோர். 

 
த ோடர்ந்  நோட்களில்... சிரறயின் நூலகத்தில் இருந்து, 

மபோர யின் தீர கள் குறித்  புத் கங்கரே எடுத்து வந்து கவன ோகப் 
படித் ோர். சிரறயின் எல்லோ மூரலகளிலும் கட்டப்பட்டு இருந்  
ஸ்பீக்கர்களின் மூல ோக,  னதுக்கு இ  ோன பஜன் போடல்கள் தினமும் 
ஒலிக்கும்படி ஏற்போடு தசய் ோர். ' திய சோப்போட்டுக்குப் பதிலோக, ஆட்டுப் 
போலும் மவகரவத்  நிலக்கடரலயும் கிரடக்கு ோ?' என்று மகட்டு சிரற 
அதிகோரிகரேத் திரகக்கரவத் ோர்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
அர திக்கோன மநோபல் பரிசு யோருக்கு? 
 
ம ோகன் கு ோரின் த ோடர் மபோ ரனகேோல் ரகதிகளிடம் நல்ல 

 ோற்றம். எதிர்போரோ  ஒரு சோந் ம். பப்லூ 
திவோரி ோன் இப்மபோது அவருரடய மு ல் 
சீடன். மபோர   ருந்தின் ம ரவமய 
இல்லோ ல் அவன் இப்மபோது 
த ளிவோகிவிட்டோன். ''கோந்தி போபோ! ஒரு 
 னி ன் வோழும்மபோம   றுபிறவி 
எடுக்கிறோன் என்றோல்... அது எப்மபோது 
த ரியு ோ?'' என்றோன். 

 
''தசோல்  கமன!'' என்றமபோது இவர் 

கண்களில் கசிந்  சோந் த்ர ப் போர்க்க 
மவண்டும ! 

 
''இரறவன் மீதும்,   த்தின் மீதும் துளிகூட நம்பிக்ரகமய இல்லோ  

ஒருவன்... அரனத்துக்கும் ம லோன ஒரு பரம்தபோருள் உண்டு என்பர  
 னப்பூர்வ ோக உணர்ந்து நம்புகிறோமன... அந் த்  ருணம் ோன் 
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 றுபிறவி வோய்க்கிறது. அர  எனக்கு அருேச் தசய்  உங்களுக்கு 
நோன் வோழ்நோள் முழுவதும் கடர ப்பட்டு இருப்மபன்.'' என்றோன் பப்லூ. 

 
அடர்ந்து முடி வேர்ந்  அவனுரடய மசமியோத்  ரலரய இவர் 

அன்மபோடு வருட... ''நோன் த ோட்ரட அடித்துக்தகோள்ேப் மபோகிமறன், 
போபோ. இனிம ல் சுத்  ரசவம்  ட்டும  சோப்பிடப்மபோகிமறன்!'' என்றோன் 
கண்கள் கலங்க. 

 
''அப்படிமய, உன் குற்ற நடவடிக்ரகரேயும் நிறுத்திவிமடன் 

 கமன!'' 
 
''ஏற்தகனமவ அந்  சப த்ர  நோன் எடுத் ோகி விட்டது போபோ. 

இனிம ல் இந்  பப்லூவுக்கும் துப்போக்கிக்கும் தவகு தூரம்!'' என்றபடிமய 
அவர் ம ோளில் சோய்ந்துதகோண்டோன். 

 
சம்ஸ்கிரு  வோத்தியோர் திருமூர்த்தியின் ர த்துனன் ஒருவன் 

தடல்லியில் வசிக்கிறோன் என்றும், அவன் ஒரு ஐ.டி. நிபுணன் என்றும் 
அறிந்துதகோண்ட ம ோகன் கு ோர்,  ன் சன் ோர்க்க மசரவரய ரைதடக் 
மரஞ்சிலும் விரித் ோர். அந்   ச்சினன் மூல ோக ஓர் இரணய ேம் 
துவங்கரவத்து, சிரறக் ரகதிகள் வரரயும் ஓவியங்கரே தவளிமய 
தகோடுத்து அனுப்பி, அந்  இரணய ேத்தின் மூலம் விற்பரன தசய்ய 
ஏற்போடு தசய் ோர். 

 
தபண்கள் சிரறயில் அவர் அடிக்கடி மபோய் உபம சம் 

தகோடுக்கிறோர். அவர்கள் மூல ோக சுரவயோன தநோறுக்குத் தீனிகரே 
சிரறக்குள்மேமய  யோரிக்க ஏற்போடு தசய்து, அவற்ரற தவளியில் 
விற்றுக் கோசோக்கும் ஐடியோரவ தவற்றி கர ோகச் தசயல்படுத்திவிட்டோர். 
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'போபுஸ் சோய்ஸ்' என்ற தபயரில் அந் த்  யோரிப்புகள்  ோர்க்தகட்டில் 
சக்ரகப்மபோடு மபோடுகின்றன. 

 
அம  சிரறயில் இருக்கும் இரண்டு பிரிட்டிஷ் மபோர க் கடத் ல் 

புள்ளிகள், ம ோகன் கு ோரின் பின்னோடிமய நோய்க்குட்டி  ோதிரி 
சுற்றுகிறோர்கள். அவருரடய வோழ்க்ரக வரலோற்ரறப் புத் க ோகக் 
தகோண்டுவரும் தபோறுப்ரப அவர்கள் ஏற்றிருக்கிறோர்கள். இரவ 
எல்லோமும் அந்  இரணய ேத்தில் ஏறிக்தகோண்மட இருக்க... புகழ்தபற்ற 
பல்கரலக்கழகத்தின்  ோணவர்கள் சிலர், ம ோகன் கு ோரின் 
வோழ்க்ரகபற்றி ஆரோய்ச்சி நடத்துகிறோர்கள். அர திக்கோன மநோபல் 
பரிரச அவருக்குத்  ர மவண்டும் என்று சிபோரிசு தசய்கிறது அந் ப் 
பல்கரலக்கழகம். 

 
பிப்ரவரி 15-ம் ம தி தநருங்க தநருங்க... விமவக் விக்கி ரோய்க்கு 

என்ன தீர்ப்பு வரும் என்பம  சிரற முழுவதும் மபச்சோக இருந் து. 
தீர்ப்புக்கு முந்ர ய தினம் எல்லோக் ரகதிகளும் தூங்கிப்மபோனோலும், 
ம ோகன் கு ோர்  ட்டும் ஏம ோ சிந் ரனயில் புரண்டபடி இருந் ோர். 
தீர்க்க ோன ஒரு முடிமவோடு ோன் கோரலயில் படுக்ரகரயவிட்டு எழுந் ோர். 
 றுநோள்  தியச் சோப்போடு முடிந் தும், எல்லோக் ரகதிகரேயும் 
கூட்ட ோகத் திரட்டிக்தகோண்டு தஜயிலரின் அரறக்குப் மபோனோர் அவர். 

 
''விமவக் விக்கி ரோய் வழக்கின் தீர்ப்ரப நோங்கள் த ோரலக்கோட்சி 

தசய்தி மூலம் அறிய முடியு ோ?'' என்கிறோர் தஜயிலரிடம். 
''அதுக்தகன்ன... நோமன போர்க் கலோம்னு ோன் இருந்ம ன்'' என்றபடி 
டி.வி. பட்டரனத்  ட்டினோர் தஜயிலர். 

 
ஐ.டி.என். த ோரலக்கோட்சியில் ரலவ் தடலிகோஸ்ட்... தபண் 

தசய்தியோேர் பர்க்கோ  ோஸ் ரகயில் ர க்குடன் தடல்லி நீதி ன்றத்துக்கு 
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தவளிமய நிற்கிறோள். ''ஓ.மஜ.சிம்ஸன் வழக்கின் தீர்ப்பு தவளியோன 
ச யம் ஒட்டுத ோத்  அத ரிக்கோவும் எப்படி மூச்சுக்கூட விடோ ல் 
கோத்திருந் ம ோ... அதுமபோலமவ விமவக் விக்கி ரோய்க்கு என்ன தீர்ப்பு 
 ரப்படும் என்று எதிர்போர்த்து இந்திய ம சம் கோத்திருக்கிறது...'' என்று 
பில்ட்-அப் தகோடுத்  ோள் பர்க்கோ  ோஸ். 

 
''நீதி ன்ற அரறக்குள் எங்கள் விமச  நிருபர் சுப்ரம ோ ரோய் 

இருக்கிறோர். உள்மே நடக்கும் நிகழ்வுகரே தநோடிக்கு தநோடி நம்ம ோடு 
அவர் பகிர்ந்துதகோள்கிறோர்...'' என்றவள், ''சுப்ரம ோ ரோய்... தீர்ப்பு 
வழங்கப்பட்டுவிட்ட ோ?'' என்கிறோள்  ன் வோய் அருமக இருந்  
இன்தனோரு ர க்கில். கோதில்  ோட்டி இருக்கும் உபகரணத்ர  நன்றோக 
அழுத்திப் பிடித் படி கோது விரடத்துக் கவனிக்கிறோள். பிறகு, 
''மநயர்கமே! தீர்ப்பின் சோரோம்சத்ர  நீதிபதி வோசித்துவிட்டோர். ரூபி கில் 
தகோரல வழக்கில் இருந்து விமவக் விக்கிரோய் விடுவிக்கப்படுகிறோர்!'' 
என்கிறோள்  ோனும் வியப்பு  ோங்கோ வேோக. 

 
ரகதிகள் அத் ரன மபரும் ஒருவரர ஒருவர் போர்த்துக்தகோள்ே... 

ம ோகன் கு ோருக்கு மூச்சு முட்டுகிறது. தஜயிலர் டி.வி-ரய நிறுத்திவிட்டு, 
''மகட்டோச்சில்ரலயோ... கிேம்புங்க இங்கிருந்து!'' என்கிறோர் 
கண்டிப்மபோடு. 

 
பப்லூ திவோரி த துவோக ம ோகன் கு ோர் பக்கம் திரும்பி, ''கோந்தி 

போபோ... நோன் அப்மபோம  தசோல்லவில்ரலயோ? இப்படித் ோன் 
ஆகுத ன்று?'' என்றோன். சம்ஸ்கிரு  வோத்தியோருக்கு ஏகக் கடுப்பு. 
''இவதனல்லோம் நிரபரோதி என்றோல், அப்புறம் நோம்  ட்டும் ஏன் இந்  
தஜயிலுக்குள் கிடந்து நோறிக்தகோண்டு இருக்கிமறோம்?'' என்று சீனிப் 
பட்டோசோக தவடித் ோர். 
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''கூல் வோத்தியோமர! உங்க அப்போ உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற 
அர ச்சரோக இல்ரல... அவ்வேவு ோன்வி யம்'' என்று கண் 
சிமிட்டினோன் பப்லூ திவோரி! 

 
அடுத்  மூன்று நோட்களும் ம ோகன் கு ோர் பச்ரசத்  ண்ணிகூட 

பல்லில் படோ  அேவுக்கு தகோரலப் பட்டினி!  ோரல மவரேகளில் 
உலோத்துவ ற்குக்கூட தசல்ரலவிட்டு வர  றுத் ோர். படுத் ம னிக்மக 
கிடந் ோர். கண்மணோரம் ச ோ நீர் வடிந்துதகோண்மட இருந் து. கண்கள் 
ம ற்கூரரரய தவறித் படி இருந் ன. 

 
மசோற்ரறக் ரகயில் எடுத்து வந்து அவருக்கு ஊட்டிவிட முயன்றோன் 

பப்லூ திவோரி. ''சோப்பிடுங்க கோந்தி போபோ... இப்படி பட்டினி கிடக்கிற ோல் 
ரூபி கில் ஆத் ோ அர தியோகிடு ோ என்ன?'' 

 
ம ோகன் கு ோர் கண்கரேத் துரடத்துக்தகோண்டு த துவோகத் 

திரும்பிப் போர்த் ோர். ''பப்லூ... பலர் போர்க்க அநியோய ோக நடந்  
தகோரல அல்லவோ அது? அந்  அப்போவிப் தபண் ரூபி கில் ஆத் ோ 
இந் த் தீர்ப்பின் மூலம் முற்றிலு ோக நிம் தி இழந்திருக்கும். அர  
அர திப்படுத்  நம் ோல் முடியும். அது நடக்க மவண்டும் என்றோல், 
விமவக் விக்கி ரோய் தகோல்லப்பட மவண்டும்!'' 

 
பப்லூ திவோரிக்குத்  ரல கிறுகிறுத்துப் மபோனது. விரலோல் கோர  

நன்றோகக் குரடந்துவிட்டுக்தகோண்டு, ''போபோ... நீங்க ோன் இப்படி 
மபசுறீங்கேோ?'' என்றோன் பிரமித்து. 

 
''ஆம்... விமவக் விக்கிரோய் தகோல்லப்பட மவண்டும். அது ோன் 

சரியோன தீர்ப்பு!'' 
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''கோந்தி போபோ... வன்முரறக்கு ஆ ரவோக நீங்கேோ மபசுவது?'' 
 
''அப்படி இல்ரல பப்லூ...  ன்னிக்க முடியோ  ஒரு அநீதிக்குத் 

தீர்வோக மகோரழத் னமும், வன்முரறயும் இரண்டு வோய்ப்புகேோக 
முன்ரவக்கப்பட்டோல்... அதில் வன்முரறரயத் ம ர்ந்த டுப்பது  வறு 
இல்ரல என்மபன். ஒரு படுபோ கக் தகோரலகோரரனத்  ண்டிக்கோ ல் 
தவளிமய உலோவவிட்டு, அவன் அடுத் டுத்து தபரும்போவங்கள் 
தசய்வ ற்கு வோய்ப்பு  ருவர விட... அவரனக் தகோல்வ ன் மூலம் 
ம ற்தகோண்டு போவங்கள் நடக்கோ ல்  டுப்பது நல்ல கோரியம் ோன்!'' 

 
பப்லூ சிரலயோகப் போர்த்திருக்க... ''எனக்கோக கரடசியோக ஒருமுரற 

நீ ஆயு ம் ஏந்துவோயோ பப்லூ?'' என்றோர் ம ோகன் கு ோர். பப்லூவுக்கு 
புரிந்துவிட்டது, அவருரடய அரசன்த ன்ட் என்னதவன்று! 

 
'' ன்னியுங்கள் போபோ... உங்களுக்கோக என் உயிரரக் 

தகோடுப்ப ற்கும் நோன் சித்  ோக இருக்கிமறன். ஆனோல், இனிம ல் 
என்னோல் இன்தனோரு உயிரர எடுக்க முடியும் என்று ம ோன்றவில்ரல. 
உங்களின் அன்போன மபோ ரனயோல்  ோறிவிட்ட என்  னசோட்சி, 
இனிம ல் இதுமபோன்ற போவங்களுக்கு ஒத்துரழக்கோது!'' 

 
''பப்லூ... எனக்கோகக்கூட இர ச் தசய்ய  ோட் டோயோ?'' 
 
''அகிம்ரச, அன்பு, சகிப்புத் ன்ர  பற்றி நீங்கள்  ந்  

உபம சங்கள் சோ ோரண ோ போபோ? கட்டோயம் இனி என்னோல் ஆயு ம் 
ஏந் மவோ, ஒரு உயிரரக் தகோல்லமவோ முடியோது!'' 

 
ம ோகன் கு ோரின் கண்கள் ஒரு  டரவ விரிந்து சுருங்குகின்றன. 

''இந் ப் புண்ணிய கிரிரய என் ரகயோல் ோன் நிரறமவற 
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மவண்டும்மபோல் இருக்கிறது. பரவோயில்ரல... நோமன தசய்கிமறன்'' 
என்று பப்லூரவ ஊடுருவிப் போர்த் ோர்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
துப்போக்கி தரடி! 
  
''மவறு வழியில்ரல...'' என்று தபருமூச்சுவிட்ட ம ோகன் கு ோர் 

 றுபடியும் த ளிவோகச் தசோன்னோர் - ''விமவக் விக்கி ரோயின் கர ரய 
நோமன என் ரகயோல் முடிக்கிமறன்... துப்போக்கியோல் எப்படி சுடமவண்டும் 
என்று  ட்டு ோவது எனக்கு நீ கற்றுத்  ருவோயோ?'' 

 
தகோரல பல கண்டு, இப்மபோது வோயில் 

விரல் ரவத் ோலும் கடிப்பதில்ரல என்கிற 
அேவுக்கு அகிம்ஸோவோதியோக  ோறிவிட்ட பப்லூ 
திவோரிக்கு தச த்தியோன  ோக்! இருந் ோலும், 
''உங்கேது ரவரோக்கியமும்  ன உறுதியும் 
எனக்குத் த ரியும், கோந்தி போபோ. ரிவோல்வரோல் 
சுடுவ ற்கு நோமன உங்களுக்குக் கற்றுத் 
 ருகிமறன். நீங்கள் சிரறயிலிருந்து தவளிமய 
தசன்றதும், நல்லத ோரு ரிவோல்வர் 
கிரடப்ப ற்கும் நோமன ஏற்போடு தசய்கிமறன்! 
ஆனோல், இரண்டு  ோ ங்கள் கழித்து நீங்கள் 
தவளிமய தசல்வ ற்குள் உங்கள் மகோபம் ஆறிவிட மவண்டும் என்றும், 
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உங்களுக்கு துப்போக்கி ம ரவப் படோ ல் மபோகமவண்டும் என்றும் 
எல்லோம் வல்ல பரம்தபோருரே மவண்டிக்தகோள்கிமறன்!'' 

  
''இரண்டு  ோ  கோல ோ? ை... அடுத்  வோரம  நோன் தவளிமய 

மபோய்விடுமவன்!'' 
 
 றுபடி பிரமித் ோன் பப்லூ திவோரி. ''போபோ... சிரறயிலிருந்து 

 ப்புவ ற்கு ரகசிய ோக சுரங்கம் ஏதும் ம ோண்டியிருக்கிறீர்கேோ?'' 
 
''அத ல்லோம் ம ரவயில்ரல  கமன... சிரறயின் பிர ோன வோசல் 

வழியோக எல்மலோரும் போர்க்கும்படி தவளிமய தசல்லத் ோன் மபோகிமறன்! 
அ ற்கோக, நீயும் சக ரகதிகளும் ஒரு உ வி தசய்ய மவண்டும்!'' 

 
அடுத்  நோள்... சிரறக்குள் த ோடங்கியது ரகதிகளின் 

ஒத்துரழயோர  இயக்கம். சர க்க, ம ோட்ட மவரல தசய்ய, சிரற 
வேோகத்ர  சுத் ம் தசய்ய... எ ற்கும  ஒத்துரழக்க  றுத் ோர்கள் 
ரகதிகள். ''அரசில்வோதிகளின் ரகப்போரவயோக சட்டம்  ோறுவ ற்கு 
அனு திக்க  ோட்மடோம். தசோந் ப் பரகர கரேத் தீர்த்துக்தகோள்ே, 
நல்லவர்கரேத் துன்புறுத் ோதீர்கள்! கோந்தி போபோரவ இனியும் சிரறயில் 
அரடத்து ரவக்கோதீர்கள்!'' என்று சத்தியோக்கிரகக் குரல் தகோடுத் ோர்கள். 

 
தஜயிலர் மநரோக ம ோகன் கு ோரிடம் வந் ோர். ''என்ன மிஸ்டர்! 

என்ன ோன் நடக் கிறது இங்மக?'' 
 
''சத்தியத்துக்கு மசோ ரன வரும்மபோது ஒத்துரழயோர  என்பது 

அவசிய ோகிறது...'' என்று வந் து இவர் பதில். 
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ஒத்துரழயோர  துவங்கி ஒரு வோரத்துக்குள் சிரற நோறிப் மபோனது. 
வழக்க ோக திகோர் சிரறயின் பணிச்சோரலயில் நடக்கமவண்டிய  ச்சு 
உள்ளிட்ட எந்  மவரலயும் நடக்கவில்ரல. அந்  வேோகம் எங்கும் 
குப்ரப கூேம். போத்ரூம், டோய்தலட் பக்கம் தநருங்கக்கூட முடியவில்ரல. 
சிரற அரறகளிலும் துளிகூட சுத் மில்லோ ல் ஏக துர்நோற்றம். 
த ோத் த்தில், சிரற ஸ் ம்பித் து. 

 
ரகதிகளின் மகோரிக்ரக பற்றி பத்திரிரககளும், இரணய 

 ேங்களும், த ோரலக்கோட்சிகளும்  ோறி  ோறி ஃப்ேோஷ் நியூஸ்  ட்ட... 
அரசோங்கம   ரலயிட்டது. நீதி ன்றத்திடம் அதிகோரிகள் மபோய் 
மபசினோர்கள். ம ோகன் கு ோருக்கு விதிக்கப்பட்ட நோன்கு  ோ  ரி ோண்ட் 
முடிவ ற்குள் அவர் ரீலீஸ் ஆனோர்! 

 
சிரறயின் வோசலில் கோத்திருந்  அவர்  ரனவி சோந்தி தவற்றித் 

திலகமிட்டு வரமவற்க... திரண்டிருந்  தபருங்கூட்டத்தின், ''கோந்தி போபோ 
ஜிந் ோபோத்'' மகோ ம் கோர க் கிழித் து. ம ோகன் கு ோர்  ன் வீட்டுக்கு 
கோரில் கிேம்பியமபோது, கோர்களும், டிரக்குகளும், ம ோட்டோர் 
ரபக்குகளு ோக வோழ்த்துக் மகோ ம் மபோட்டபடி அவர் வீடு வரர 
த ோடர்ந்து வந் ன. 

 
அ ற்கடுத்  வோரம்... 
 
ஒற்ரறக்கண்  ோடி ஆசோமி ஒருவன் ம ோகன் கு ோரின் பங்கேோ 

வோசலுக்கு வந் ோன். அவரர உடமன போர்க்க மவண்டும் என்றோன். 
'பப்லூ திவோரி'யின் தபயரரஅவன் தசோன்னதும , அவரன உள்மே 
அனு திக்கச் தசோன்னோர் ம ோகன் கு ோர். வந் வன் ரகயில் இருந் து 
கன ோன போர்சல். உள்மே வோல்த் ர் பி.பி.மக. போயின்ட் 32 
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ரகத்துப்போக்கி நச்தசன்று மின்னியது. ''சினி ோக்களில் மஜம்ஸ்போண்ட் 
உபமயோகிக்கிற அம  ரக துப்போக்கி!'' என்றோன் ஒற்ரறக் கண்ணன். 

 
''இ ற்கு நோன் எவ்வேவு விரல  ர மவண்டும்?'' 
 
''பப்லூ சோப் தசோல்லி இர  உங்களுக்கு நோன் சப்ரே பண்மறன். 

அவர் வி யத்தில் நோன் எதுவும் யோருக்கும் சோர்ஜ் பண்றது கிரடயோது!'' 
 
''புல்லட்?'' 
 
''உள்மே ஒரு ம கஸின் முழுக்க ம ோட்டோ நிரப்பி இருக்கு!'' 
 
ஜில்தலன்று இருந்  துப்போக்கிரய ரகயில் எடுத் வர், த துவோக 

வீட்டின் ம ோட் டத்துப் பக்கம் நடந் ோர். ''இர  நோன் எப்படி சுட 
மவண்டும்?'' என்றவருக்கு, அடுத்  அரர  ணி மநரம் பக்கோவோக 
கிேோஸ் எடுத் ோன் ஒற்ரறக் கண்ணன். 

 
''ஒரு  டரவ மவணோ டிரர பண்ணிப் போர்த்துடவோ?'' என்றோர். 
 
''இங்மகயோ?!'' - மகள்வியுடன் அவரரப் போர்த் ோன். 
 
''ம்!'' என்றவர், ம ோட்டத்தின் சித ன்ட் தபஞ்ச் மீது சற்று தூரத்தில் 

இருந்  கோலி மகோக் போட்டிரலக் குறி ரவத் ோர்.  யங்கோ ல் விரசரய 
அழுத்தினோர். படீர், படீர் என்று இரட்ரடச் சத் ம் - துப்போக்கி 
தவடித் தும், போட்டில் சி றியதும்! அன்ரறய தினம  தசோல்லி 
ரவத் ோற்மபோல், விமவக் விக்கி ரோயிடமிருந்து அந்  இன்விமட ன் 
வந் து.  ங்க நிறத்தில்  க கத்  கவருக்குள் படுகிரோண்டோக இருந் து 
அந்  'போர்ட்டி' கோர்டு. 'ரூபி கில் என்கிற அப்போவிப் தபண்ரணப் 
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பச்ரசப் படுதகோரல தசய்துவிட்டு, நீதியின் கழுத்ர  முறித்து, அந்  
வழக்கிலிருந்து விடு ரலயோகி விட்டர க் தகோண்டோடுவ ற்கு' என்ற 
வோர்த்ர கள் அந்  கோர்டில் இல்ரலமய  விர, போர்ட்டி அ ற்குத் ோன் 
என்பர  தசோல்லோ ல் தசோன்னது இன்விமட ன்! 

 
 ோர்ச் 23-ம் ம தி... 
 
விமவக் விக்கி ரோய்  னது போவ கோரியங்கள் பலர யும் 

அரங்மகற்றும் பண்ரண வீட்டில் ோன் போர்ட்டி! கோர்ரட போர்த் தும், 
பீமரோவுக்குள் பத்திரப்படுத்தி ரவத்திருந்  புதிய துப்போக்கிரய ஒரு  டரவ 
எடுத்துத்  டவிக் தகோடுத் ோர் ம ோகன் கு ோர். அப்மபோது எழுந்  
புன்னரகயில் அவர் உ டு மகோணியது! 

 
 றுபடியும் 'த ோரபல் முன்னோ! 
 
இந்  'த ோரபல்' முன்னோரவ இன்னும் ஞோபகம் இருக்கோ, சோமர..! 

தசல்மபோனில் யோருக்மகோ தசோல்ல மவண்டிய  கவரல என்னிடம் 
ஒருத் ன் தசோல்லி... அவன் அரடயோேம் தசோன்ன பள்ளிக்கூட 
கோம்பவுண்டு பக்கம் நோன் உடமன மபோய்... அங்கிருந்  கறுப்பு 
பிரீப்மகரஸ எடுத்துத் திறந்து போர்த்து... உள்மே கட்டுக்கட்டோகப் 
பணத்ர  எடுத்துக்தகோண்டு அங்கிருந்து எஸ்மகப் ஆமனமன..! அம  
'த ோரபல்' முன்னோ..! பிரீப்மகஸுடன் ஒரு பஸ்ரஸப் பிடித்து எங்கள் 
குடியிருப்புக்கு வந்ம ன். அம் ோவும் என் வேர்ப்புத்  ங்ரக சம்ப்பியும் 
அப்மபோது வீட்டில் இல்ரல. குடிரசக்குள் நுரழந் தும  பிரீப்மகரஸ 
எங்மக ஒளித்து ரவக்கலோம் என்று பரபரப்போகத் ம டிமனன். குப்ரப 
சோ ோன்கரேக் தகோட்டி ரவத்திருந்  ஒரு மூரலயில், அவற்றுக்குக் கீமழ 
கிடந்  தபோத் ல் கம்பேத்துக்கும் கீமழ பிரீப்மகரஸச் தசருகி ரவத்ம ன். 
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ரோத்திரி அம் ோவும் சம்ப்பியும் தூங்கியபிறகு, ஒரு டோர்ச் ரலட்ரட 
கோலிடுக்கில் நிறுத்தி ரவத்துக்தகோண்டு, தபட்டியில் இருந்  பணத்ர  
எண்ண ஆரம்பித்ம ன். ஆயிரம்  ற்றும் ஐந்நூறு கட்டுகள் வரிரசயோக 
உள்மே அடுக்கியிருந் ன. ஆயிரம் கட்டு ஒன்ரற எடுத்து எண்ணத் 
த ோடங் கிமனன். ஆயிரம், தரண்டோயிரம், மூவோயிரம்...15 ஆயிரம், 40 
ஆயிரம், 78 ஆயிரம்... ஒரு கட்ரட எண்ணி முடிப்ப ற்குள்மேமய என் 
உ டு கோய்ந்து மபோனது. கண்கள் டபுேடித் ன.  ரல சுற்றியது. 

 
அடுத் டுத்  ஆயிரம் கட்டுகளிலும் நூறு நூறு மநோட்டுகள் 

இருந் ன. எல்லோம  த ோறு த ோறு தவன்று புதிய மநோட்டுகள். ஐந்நூறு 
கட்டுகள் மவறு நிரறய இருந் ன. என்னோல் அன்று ரோத்திரிக்குள் 
எண்ணி முடிக்க முடியோ  அேவுக்கு இருந் து அந் த் த ோரக! 

 
எனக்கு பயங்கர ோக வியர்த் து. முக்கிய ோன ஒரு பயம் 

கிேம்பியது. பிரீப்மகரஸ நோன் குப்ரபத் த ோட்டியிலிருந்து எடுத் ர  
யோரோவது போர்த்துவிட்டு, சத் மில்லோ ல் பின்த ோடர்ந்து வந்து என் 
வீட்ரட அரடயோேம் கண்டிருந் ோல்..? அல்லது, இத் ரன பணம் 
என்னிடத்தில் இருப்பது யோரோவது  ோ ோ அல்லது திருடர் கும்பலுக்குத் 
த ரிந் ோல்..? பணக்கோரனோக இருந் ோல் வங்கிக் கணக்கு இருக்கும். 
அதில் மபோட்டு ரவக்கலோம். சோ ோரண த ோரபல் திருடனோகிய நோன் எந்  
வங்கிக் கணக்கில் மபோடுவது? எங்கள் குடியிருப் புக்குப் பக்கத்தில் 
இருக்கும் சஞ்சய் கோந்தி போர்க் ஏரியோவில், நூறு - இருநூறு ரூபோய்க்மக 
கழுத்ர  அறுத்துப் மபோடுகிற ஆசோமிகள் உண்டு. தபட்டிரய எங்மக 
எப்படி நோன் பத்திர ோக ரவப்பது? 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
கட்டுக் கட்டோய் மநோட்டு இருந் ோல்..! 
  
நோன் லவட்டிய நூறோவது த ோரபல் மபோனில், யோருக்மகோ மபோக 
மவண்டிய தசய்தி எனக்கு வந் ர த் த ோடர்ந்து... சூட்மகஸில் 
கட்டுக் கட்டோக இப்மபோது என்னிடம் பணம். இர  யோருக்கும் 
த ரியோ ல் எங்மக நோன் ரவப்பது? 

 
பண வி யத்தில் இது ோன் விமநோ ம ! பணம் இல்லோ ல் 

அவதிப்படுவது எத் ரன தபரிய தகோடுர மயோ... அம  மபோல் 
அதிக ோன பணம் இருப்பதும் அம  அேவுக்குக் தகோடுர  ோன்! 

 
சின்ன வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் ைரி பிரசோத் சயினி என்று ஒரு 

வோத்தியோர் இருந் ோர். சில ச யங்களில் அவர் மூரேக்கு மவரல 
தகோடுக்கிற விரேயோட்டுகளில் எங்கரே ஈடுபடுத்துவோர். அப்படி ஒரு 
நோள், ''லட்ச ரூபோய் திடீதரன்று உனக்குக் கிரடத்துவிட்டோல், நீ என்ன 
தசய்வோய்?'' என்று மகட்டோர். என் நண்பன் லல்லோன், ''த ோத்   ோக 
ஒரு தபோம்ர க் கரடரய வோங்குமவன்!'' என்றோன். ஒருவன், ''சினி ோ 
திமயட்டரர அந்  பணத்ர க் தகோண்டு வோங்க முடியு ோ?'' என்று 
மகட்டோன். நோன், ''அப்படிமய எங்க அம் ோகிட்மட தகோடுத்துடுமவன் 
சோர்!'' என்மறன். 
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இப்மபோது லட்சத்ர  எல்லோம் ஜுஜுபி ஆக்குகிற த ோரக பம்பர் 
பிரரஸ்  ோதிரி கிரடத்து இருக்கிறது! ஆனோல், 
இந்  வி யத்ர ப் பற்றி என் அம் ோவிடம் 
நோன் மூச்சுக்கூட கோட்டப்மபோவது இல்ரல. 
அவரேப்பற்றி எனக்குத் த ரியும். இந் ப் 
பணம் எப்படி வந் து என்று மகட்டு 
மிரட்டுவோள். கரடசியில், மபோலீஸ் 
ஸ்மட னுக்கு என்ரன இழுத்துப் மபோய் 
நிறுத்தி, ''இன்ஸ்தபக்டர் சோப்... என்  கன் 
யோரிடம் இருந்ம ோ கட்டுக் கட்டோக ரூபோய் 
திருடிக்தகோண்டு வந்துவிட்டோன்!'' என்று 
 ோட்டிவிடுவோள். அ னோல், அம் ோவிடம் மூச்சு 
விடவில்ரல. 

 
சம்ப்பியிடம்கூட தசோல்லக் கூடோது என்பதில் உறுதியோகத் ோன் 

இருந்ம ன். ஆனோல், அவளிடம் நோன் எர யும  தசோல்லோ ல் 
 ரறத் து இல்ரல. இரண்மட நோட்களில் இந்  வி யத்திலும் 
அப்படித் ோன் ஆனது. பக்கத்துக் மகோயிலுக்கு அம் ோ மபோயிருந்  
மநரம் போர்த்து, சம்ப்பிரயக் கூப்பிட்மடன். வி யத்ர  விலோவோரியோகச் 
தசோன்மனன். ''இது ஒண்ணும் நல்ல கோரியத் துக்கோகப் பயன்படுத்  
தவச்சிருந்  பண ோத் த ரியரல. அப்படி இருக்க, அர  நோ  எடுத்துப் 
பயன்படுத்திக்கிட்டோ என்ன  ப்பு?''என்மறன். 

 
''எவ்மேோ பணம் இருக்கும் த ோத் ம்?'' என்றோள். 
 
''அதுபத்தி உனக்தகன்ன? உனக்கு ஆபமர ன் தசஞ்சு ஜம்முனு 

உன்ரன ஆக்குற அேவுக்கு  ோரோே ோமவ இருக்கு!'' என்மறன். 
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''திருட்டுப் பணத்தில் எனக்கு ஆபமர ன் பண்ண மவண்டிய 
அவசியம் இல்மல!'' என்று முகத்ர த் திருப்பிக்தகோண்டோள் சம்ப்பி. 

 
''நல்லோ தசோன்மன மபோ... உன்ரன ஒருத் ன் ரகயிமல பிடிச்சுக் 

தகோடுக்க மவண்டோ ோ? அது வரரக்கும் எனக்கும் எங்க அம் ோவுக்கும் 
ஏது நிம் தி? நீ இப்படி இருந் ோ, உன்ரனக் கட்டிக்க யோர் வருவோன் 
தசோல்லு?'' என்மறன். 

 
சம்ப்பி அர தியோக இருந் ோள். 
 
மபோபோலில் வி  வோயுக் கசிவு ஏற்பட்டு ஆயிரக்கணக்கோனவர்கள் 

பரமலோகம் மபோனது நிரனவிருக்கிற ோ? வருடக்கணக்கோக வழக்ரக 
இழுத் டித்து, கரடசியில் அத் ரனக்கும் த யின் கோரண ோன ஒரு 
தவளிநோட்டுப் புண்ணியவோனுக்கு எந்   ண்டரனயும   ரோ ல் 
'சள்'தேன்று ஒரு தீர்ப்பு வந் ம ... அந்  விவகோரத்தில் போதிக்கப்பட்ட 
ஜீவன்களில் ஒருத்தி சம்ப்பி. 

 
இவளுரடய அம் ோ போத்தி ோ பீ மபோபோலில்  ோன் வசித் ோள். வி  

வோயுக் கசிவின்மபோது, எப்படிமயோ அவள்  ப்பிவிட்டோள். ஆனோல், 
அ ற்கு ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அவள் கர்ப்பம்  ரித்து, சம்ப்பி 
பிறந் மபோது டோக்டர்கமே அதிர்ந்துமபோனோர்கள். ம ல் உ மட 
இல்லோ ல், ஒரு பக்கத்துக் கன்னத்தின் சர  த ோத்  ோக 
இழுத்துக்தகோண்டு, இரண்டு கண்களிலும் போர்ரவ இல்லோ ல் பிறந்து 
இருந் ோள் சம்ப்பி. வி  வோயுவின் தகோடூர குணம் போத்தி ோ பீ 
உடம்புக்குள் ஐந்து வருடங்கேோகச் சிரறப்பட்டுக்கிடந்து, அது 
சம்ப்பியின் கரு மீது படிந்து இருக்கிறது. வேர வேர சம்ப்பியின் 
உருவம் ம லும் குரூர ோனது. அவரே மபோட்மடோ பிடித்து தவளிநோட்டுப் 
பத்திரிரககள்கூட அச்சிட்டன. சி.என்.என். டி.வி-யில்கூட அவரேக் 
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கோட்டினோர்கேோம். போதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நஷ்டஈடு மகட்டு 
நடந்  வழக்கு வருடக்கணக்கோக இழுத்துக்தகோண்மட மபோனமபோது, 
போதிக்கப்பட்மடோர் ஆ ரவு சங்கம் ஒன்று ஆரம்பித் ோர்கள். அந்  
சங்கம், சுப்ரீம் மகோர்ட் வரர வந்து வோ ோடியது. வருடத்துக்கு ஓரிரண்டு 
 டரவ இந்  வழக்கின் விசோரரண வருகிற ச யத்தில், போதிக்கப்பட்ட 
சிலரும் இந்  சங்கத்தினமரோடு மசர்ந்து தடல்லிக்கு வருவோர்கள். 
மகோர்ட்டுக்கு தவளிமய நீதி மகட்டு மகோ ம் மபோட்டுவிட்டுத் 
திரும்புவோர்கள். இப்படி வந்து மபோய்க்தகோண்டு இருந்  போத்தி ோ பீ, ஒரு 
கட்டத்தில் தடல்லியிமலமய  ங்க முடிதவடுத் ோள். அப்படித் ோன் சஞ்சய் 
கோந்தி போர்க் ஏரியோவில் ஒரு குடிரச பிடித்துத்  ங்கினோள். 

 
அவள் புரு ன் அன்வர் மியோன் எங்மகோ ஒரு சித ன்ட் 

ஃமபக்டரியில் மவரல ம டிக்தகோண்டோன். தினந்ம ோறும் மூக்கு முட்டக் 
குடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவோன். கட்டுக் கட்டோக பீடி இழுப்போன். ஒரு 
நோள் வழக்கம்மபோல வீட்டுக்கு வந் வன், படுத்துத் தூங்கும்மபோம  
மபோய்ச் மசர்ந்துவிட்டோன். ைோர்ட் அட்டோக்கோம்! 

 
அவனுக்கு அப்புறம்  ன்ரனயும்  கள் சம்ப்பி ரயயும் 

கோப்போற்றிக்தகோள்வ ற்கோக, ர யல் மவரலரயத் த ோடங்கினோள் 
போத்தி ோ பீ. அக்கம் பக்கங்களுக்குக் குரறந்  கூலியில் துணி ர த்துக் 
தகோடுத் ோள். அப்படித் ோன் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் அறிமுகம். எனக்கு 
போத்தி ோ ர த்துக் தகோடுத்  சட்ரடகள்  ோதிரி தபோருத்  ோக மவறு 
ஒருத் ரும் இது வரர ர த் து இல்ரல. வீட்டுப் பக்கம் அடிக்கடி வந்து 
மபோவது, தசோந் க் கர  - மசோகக் கர ரயப் பகிர்ந்துதகோள்வது என்று 
அம் ோவுக்கும் அவள் மிகப் பிடித்  ம ோழி ஆனோள். 

 
விதி அவரேயும் விடவில்ரல. கோச மநோயின் கடும்  ோக்கு லுக்கு 

ஈடுதகோடுக்க முடியோ ல் ஒரு நோள் தசத்துப்மபோனோள். மபோபோல் வி  
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வோயுவோல் போதிக்கப்பட்மடோர் ஆ ரவு சங்கத்துக்கோரர்கள் வீடு வீடோக 
வந்து மகட்டோர்கள்... அநோர யோகிவிட்ட சம்ப்பிரய யோரோவது ரவத்துக் 
கோப்போற்ற முடியு ோ என்று! சங்கத்தின் சோர்பில்  ோ ம் ̀  300 (இப்மபோது 
`400) தகோடுத்துவிடுவ ோகவும் தசோன்னோர்கள். சம்ப்பியின் முக 
அர ப்பும், போர்ரவ இல்லோ  நிரலர யும் போர்த்து எல்மலோரும் முகம் 
சுளித்து ஒதுங்கினோர்கள். என் அம் ோ ோன் சீக்குப் பிடித்  போம்ரபக்கூட 
பரி ோபப்பட்டு  டியில்விட்டுப் போல்  ருவோமே...  று மகள்விமய 
இல்லோ ல் சம்ப்பிரய  ன் வேர்ப்புப் தபண்ணோக எடுத்துக்தகோண்டோள். 
 ோமன தபற்ற  கள்  ோதிரி அவரே அள்ளி அரணத்துக்தகோண்டோள். 

 
இ ோன் சம்ப்பி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்  கர ! 
 
அவள் முகத்ர  எப்படியோவது சரிப்படுத்  மவண்டும் என்று என் 

அம் ோ சில முயற்சிகள் தசய் ோள். தடல்லி சிட்டிக்குள் யோமரோ ஒரு 
பிேோஸ்டிக் சர்ஜரி டோக்டரரக்கூட மபோய்ப் போர்த் ோள். அந்  டோக்டர் 
மூன்று லட்ச ரூபோய் மகட்டோரோம். லட்சம் என்ற வோர்த்ர ரயக் 
மகட்டதும ,  யக்கம் வரோ  குரறயோகத் திரும்பிவிட்டோள் அம் ோ. 
சம்ப்பியும்  னக்கு விதிக்கப்பட்டது இது ோன் என்று ஒரு ச ோ ோன 
நிரலக்கு வந்திருந் ோள். 

 
ஆனோல், இந்  நிமிடம் நோன் மகோடீஸ்வரன். இப்மபோது மூன்று 

லட்சம் எனக்கு தூசு! 
 
சம்ப்பி த ௌனம் கரலத் ோள் - ''முன்னோ... நோன் தசோல்றர க் 

மகளு. இது ஏம ோ பயங்கர ோன முரட்டுக் கும்பலின் சட்டவிமரோ  
ச ோசோரத்துக்கு ரக ோற மவண்டிய பணம்னு புரியுது. அந்  கும்பலில் 
இருக்கிறவங்க உன்ரனப் பிடிச்சிட்டோ, அம ோட முடிஞ்சது உன் கர . 
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அம் ோவுக்குத் த ரியோ  த ோரபல் திருடுற விவகோரம்  ோதிரி இர யும் 
சோ ோ ரண ோ நிரனச்சிடோம !'' - கவரலமயோடு தசோன்னோள் அவள். 

 
''ம ோ போரு... அந்  கும்பலுக்கு என்ரனத் த ரியக் கூடிய சோன்மஸ 

இல்ரல. இது இனி என் பணம். நோன் ஜோலியோ அனுபவிக்கப்மபோமறன்! 
அம் ோவும் நோரேயில இருந்து மவரலக்குப் மபோக மவண்டோம். அவரே 
100 வயசு வரரக்கும் உட்கோரதவச்சு மசோறு மபோட என்னிடம் கோசு 
இருக்கு!'' 

 
சம்ப்பி அவசர ோகக் குறுக்கிட்டோள் - ''மூரே  ழுங் கிடுச்சோ 

உனக்கு? இந் ப் பணத்ர  நீ இப்மபோர க்கு தவளிமய எடுக்கிறம  
 ப்பு. தகோஞ்ச நோள் தபோறுத்திரு. தவளியில் யோரோவது இர த் 
ம டுறோங்கேோ... உன்ரன சந்ம கப்படுறோங்கேோனு போர். அப்புற ோ, 
இர  தசலவழிப்பது பற்றி மயோசி!'' 

 
சம்ப்பி தசோல்வதும் சரியோகமவ பட்டது. ''சரி, இன்னும் ஒரு வோரம் 

நோன் கோத்திருப்மபன். ஆனோ, எப்பவும  நீ அம் ோவிடம் இதுபற்றி மூச்சு 
கோட்டக் கூடோது, சரியோ?'' என்மறன் மவக ோக.  ரலயோட்டி னோள் 
சம்ப்பி. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
ம வர ரயக் கண்மடன்! 
  
ஒரு வோரம் ஓடி இருக்கும்...  ற்தசயலோக அம் ோமவ மபச்ரச 

எடுத் ோள். 
 
''ஏண்டோ முன்னோ... புர யல் கோத்  பூ ம்  ோதிரி, எப்பவும்வீட்டுக் 

குள்மேமய முடங்கிக்கிடக் குறிமய... ஏ ோச்சும் ஒரு 
மவரலக்குப் மபோயி சம்போதிக்கிற ோ எண்ணம  இல்லியோ?'' 

 
நோன்  ழுப்பலோகச் சிரித்ம ன். படக்தகன்று ஒரு 

மயோசரன வரவும், ''எனக்கு மவரல கிரடச்சிடுச்சிம் ோ! 
எம்.ஜி. மரோட்டுல அட்ரடப் தபட்டி  யோரிக்கிற கம்தபனியில் 
மவரல.  ோசம் பத் ோயிரம் சம்பேம்! இன்னும் தரண்டு நோள்ல 

மபோயி மசரணும்...'' என்மறன். 
 
''மடய், புளுகுறியோ? என்ன ோன் டிகிரி முடிச்சிருந் ோலும், முன் 

அனுபவம் ஏதும் இல்லோ  உனக்கு யோருடோ அவ்மேோ சம்பேம் தகோடுப் 
போங்க?'' என்றோள் நம்போ ல். 

 
''அட, தசத்துப்மபோன அப்போ ம மல சத்திய ோ தசோல்மறம் ோ...'' 

என்று நோன் மபோட்ட மபோடில், அம் ோ அக கிழ்ந்து மபோனோள். ''எல்லோம் 
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அந்  ரகலோசநோ மரோட அருள் ோன்டோ!'' என்று என் கன்னத்ர  
வழித்து, தநட்டி முறித் ோள். கவனித்துக் தகோண்டு இருந்  சம்ப்பிக்கு 
முகம் சுருங்கியது. 

 
''எப்படித் ோன் இவ்மேோ ர ரிய ோப் புளுக முடியும ோ... உனக்குப் 

தபோண்டோட்டியோ வரப் மபோறவரே நிரனச்சோ... போவ ோ இருக்கு!'' 
என்றோள் பிறகு. 

 
''சத்தியபுத்திரனோ இருக்கிற ஒரு பன்னோரடமயோட வோழுறர விட, 

என்ரன  ோதிரி மகோடீஸ்வரப் புளுகமனோட 
இருக்கத் ோன் எந் ப் தபோம்பரேக்கும் 
பிடிக்கும்.'' என்றபடிமய விசிலடித் வோறு 
தவளியில் கிேம்பிமனன். 

 
பணத்ர த் ம டி எவனும் வரோ  ோல்... 

இன்று மு ல் என் அதிர்ஷ்டத்தின் துளிகரே 
சுரவக்க முடிவு தசய்ம ன். தபட்டிக்குள் 
இருந்து தகோத் ோக சலரவ மநோட்டுகரே 
உருவி எடுத்து போக்தகட்டில் மபோட்மடன். 

 
டோக்ஸி ஸ்டோண்டில் சர் ோர்ஜி 

டிரரவரிடம், ''என்னண்மண... சவோரி 
மபோலோ ோ?'' என்மறன். 

 
என் அழுக்கு மபன்ட்ரடயும், கசங்கிய சட்ரட ரயயும் ஏற இறங்கப் 

போர்த் ோர் சர் ோர்ஜி. '' ம்பி... மீட்டர் கோசு எவ்மேோ ஆகும்னு 
த ரியு ோ?'' 
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உச்சி  ண்ரடயில் மிேகோய் ம ய்த்   ோதிரி ஆத்திரம் புறப்பட்டது 
எனக்கு. ''உன் டோக்ஸி என்ன விரலன்னு தசோல்லு... மரட்டு மபோட்டு 
வோங்கவும் என்னோல முடியும்!'' என்றபடி போக்தகட்டில் இருந்  
மநோட்டுகரே எடுத்துக் கண் எதிமர ஆட்டிமனன். 

 
சரண்டர்ஜி ஆனோர் சர் ோர்ஜி. ''ஏறுப்போ!'' என்று க ரவத் 

திறந்துவிட்டோர். 
 
தடல்லியின் ரைஃரப  ோப்பிங் கோம்ப் தேக்ஸில் நுரழகிமறன்... 
 
ரநக்கி ஷு, லோமகோஸ்ட் பர்ஃப்யூம், தபனிட்டன் தல ர் ஜோக்தகட், 

மரபோன் கிேோஸ், லீரவஸ் ஜீன்ஸ்,  ோர்க்ஸ் அண்டு ஸ்தபன்ஸர் சட்ரட 
என்று எல்லோம  பக்கோ பிரோண்டுகேோக அள்ளிப் மபோட்மடன். 10 
வரு த்து விண்மடோ  ோப்பிங் ஏக்கங்கரே ஒமர நோளில் தீர்த்துக் 
தகோண்மடன். என்ன பிசோத்துப் பணம்... இருப ோயிரம் ோன் தசலவோச்சு. 

 
பக்கத்தில் இருந்  டோய்தலட்டுக்குள் மபோய் நன்றோக மசோப்பு மபோட்டு 

முகம் கழுவிமனன்... புது உரடகரே அணிந்ம ன் தபர்ஃப்யூமில் மூழ்கி 
எழுந்ம ன். பரழய ச ோசோரங்கரே - தசருப்பு உட்பட அப்படிமய ஒரு 
பிேோஸ்டிக் ரபக்குள் தநோந்தி, ரகமயோடு எடுத்துப்மபோய் டோக்ஸிக்குள் 
ரவத்ம ன். 

 
விசில் அடித் படிமய தவளிமய வந்  என்ரன ரைஹீல்ஸ் 

அலட்டல் தபண் ஒருத்தி, சின்ன மின்னல் கண்மணோடு போர்த்துவிட்டுத் 
 ோண்டினோள். சில நிமிடங்களுக்கு முன்னோல் அழுக்கு டிதரஸ்ஸில் நோன் 
 ோண்டிப் மபோய் இருந் ோல், விேக்கு கம்பத்தில் சுச்சோ அடிக்க வந்  
நோய்  ோதிரி போர்த்திருப்போள். எல்லோம் ' ோல்' பண்ணுகிற க ோல் மவரல! 
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சவுத் எக்ஸ்தடன் ன்  ோர்க்தகட் பக்கம் தகோஞ்சம் உலோத்திமனன். 
பேபே கோர்களில் வந்து இறங்கிய வழுவழுப் தபண்களின் பின்னோல் 
தகோஞ்ச மநரம் சுற்றிமனன். அப்புறம் டீலக்ஸ் இண்டியன் தரஸ்ட்டோரன்ட் 
உள்மே புகுந்ம ன். பட்டர் சிக்கன், சீக் கபோப் என்று வரிரசயோக 
அயிட்டங்கரேச் தசோல்லி அடித்ம ன். எண்ணூறு தசோச்சம் வந்  
பில்லுக்கு த ோள்ேோயிர ோகக் கடோசிவிட்டு தவளியில் வந்ம ன். 

 
என் அடுத்  ஸ்டோப் 'இன்ஃப்ரோ தரட்'! 
 
அது ஒரு டோன்ஸ் கிேப்.  ரலநகரில் இருட்டு விழுந் தும  தரோம்ப 

ஹிப் - ைோப்போன அயிட்டங்கள் புகுந்து கலக்குகிற இடம் அது. எங்கள் 
மசரி ஏரியோவில் இருந்து வந்து இங்மக சில நோள் தவயிட்டரோக மவரல 
தசய்  தினூ என்பவன் தசோல்லி இருக்கிறோன் - மிகப் தபரிய குடும்பத்தின் 
இேம் சிட்டுகள், அரரயும் குரறயு ோக டிதரஸ் மபோட்டுக்தகோண்டு, 
முக்கோல் மபோர யில் இங்மக வந்து விழுந்துகிடக்கு ோம். 

 
டோக்ஸிரயவிட்டு அந்  கிேப் வோசலில் நோன் இறங்கியமபோது, 

வோசலில் ஒரு கியூமவ இருந் து. த ள்ே த ள்ே நகர்ந்து 
நுரழவோயிரல அரடந் மபோது, அங்மக வழுக்ரகத்  ரலயும், 
 ரலயோன புஜமு ோக கிங்கரர்கள் தரண்டு மபர் மகோட் மபோட்டு 
முரறத் ோர்கள். ''எவ்வேவு?'' என்மறன். ''நீ ஒண்டியோக வந்திருப்ப ோல் 
சோர்ஜ் அதிகம். மூவோயிரம்'' என்றோன் ஒருத் ன் முரறப்போக. 
''மூவோயிர ோ..?!'' என்று வோய் பிேக்கப்மபோனர  அடக்கிக்தகோண்மடன். 
இப்மபோ ோன் இது ஜுஜுபியோச்மச! மூன்று மநோட்டுகரே உருவிக் 
தகோடுத் தும், நுரழவோயிலில் இருந்  தவல்தவட் கயிற்ரற விலக்கி 
என்ரன உள்மே அனுப்பினோன்கள். 
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அண்டர் கிரவுண்டில் இருந் து அந்  ைோல். முன்பகுதி இருட்டோகத் 
த ரிந் து. தூரத்தில் எங்மகோ டிரம்ஸ் அதிர்வது மகட்டது. ஒரு  டி னோன 
க ரவத் திறந் தும், நோரலந்து யோரனகள் ஓடி வந்து முட்டிய  ோதிரி 
சவுண்டு தவறித் ன ோகத்  ோக்கியது. அந்  சின்ன ைோலுக்குள் 
அத் ரன தகோடூர சவுண்டில் ஸ்பீக்கர் ரவத்து டிரம்ஸ் அடித்துப் 
போடிக்தகோண்டு இருந் னர். தசோற்ப ோக எரிந் ன விேக்குகள். 
அவற்ரறச் சுற்றி இருந்  கண்ணோடி மவரலப்போடுகள்  யக்க ோன பல 
வண்ணங்கரேக் கோட்டின. சுவர்கமே த ரியோ படி எங்கும் 
கண்ணோடிகள். 

 
மஜோடி மஜோடியோகக் மகோந்து ம கங்கள் ஓர் உடலோக 

அரசந்துதகோண்டு இருந் ன. நடன அரங்கத்தின் பக்கவோட்டில் இருந்து 
அவ்வப்மபோது தவள்ரேப் புரக  ரரமயோடு  ரரயோகக் கிேம்பி, இடுப்பு 
வரரக்கும் அந்  மஜோடிகரே  ரறத் து. என் ஃபிதரண்டு தினூ 
தசோன்னது சரி ோன். அங்மக இருந்  தசமவல் தபண்களில் 
முக்கோல்வோசிப் மபர் அண்டர்மவரர  ரறக்கிற அேவுக்மக குட்ரட 
ஸ்கர்ட் அணிந்து இருந் னர். உடம்புத் ம ோமலோடு ஒட்டி அத் ரன 
வரேவுகரேயும் புள்ளி சுத்  ோகக் கோட்டும்படி பனியன். இன்னும் சிலர் 
கீமழ  ட்டும் தரண்டு பட்டரனப் மபோட்டு சட்ரடரய லூஸோகவிட்டு 
இருந் னர். 

 
இருட்டுக்குப் பழக்க ோக நி ோனித் மபோது, டோன்ஸ் ஆடியவர்கள் 

 விர சுற்றிலும் சிறு ம ரஜகள் மபோட்டு ஆணும் தபண்ணு ோக அ ர்ந்து 
இருப்பது த ரிந் து. டி.வி-யில் அடிக்கடி போர்க்கிற சில பிரபல 
முகங்கள்கூட அங்கு இருந் ன! அங்மக ோன்... அந் க் கூட்டத்துக்கு 
நடுவில்... ஃமபன்ஸி பருந்துகளுக்கு நடுவில் அந்  மசோகப் புறோரவ 
மு ன் மு லில் நோன் போர்த்ம ன். 
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நடன அரங்கத்தில் இருந்து தகோஞ்சம் ஒதுங்கி மகபின்  ோதிரி 
இருந்  அரறக்குள் புரகத்துக்தகோண்டும் குடித்துக்தகோண்டும் மஜோடி 
மஜோடியோக அரட்ரடயில் இருந்  சிலருக்கு நடுமவ அவள்  னியோகத் 
த ரிந் ோள். பின்புறம் ோன் எனக்கு மு லில் த ரிந் து. 

 
நோன் அருகில் மபோய், ''ைமலோ...'' என்மறன் என் புது தகட்அப் 

தகோடுத்  துணிச்சலில். திரும்பிப் போர்த் வளுக்கு ஓவல் முகம். தசமவர் 
நிறம். நீே முடி. அந்  அரரகுரற ஆரட சூழலுக்குச் சற்றும் 
தபோருந் ோ ல் முழுவதும்  ரறத்  சல்வோர் கமீஸ். 

 
அவளுரடய அழகிய கண்களில் ஒரு மசோகம் படர்ந்து இருப்பது 

தூக்கலோகத் த ரிந் து. சற்மற அ ட்டினோலும் உரடப்தபடுத்து கண்ணீர் 
வடியும்மபோல் இருந் து. உ ட்ரடயும் அழுந் க் கடித் படி இருந் ோள். 

 
''ைோய்...'' என்மறன்  றுபடி. பதில் தசோல்லோ ல்  றுபடி டி.வி. 

பக்கம  திரும்பிக்தகோண்டோள். 
 
எங்மக இருந்ம ோ வந்து அங்மக முரேத் ோள் இன்தனோருத்தி. 

''ரீத்து! ஸோரிய்யோ... நோனும் மடோனியும் இன்னும் தரண்டு போட்டுக்கு 
 ட்டும் டோன்ஸ் ஆடிட்டு வந்திடமறோம். உடமன நோ  கிேம்பிடலோம், ஓமக-
யோ?'' என்றோள். பிதுங்கி வழியும் ஜீன்ஸ், ம மல தவடித்துவிடும் அேவு 
டி- ர்ட் மபோட்டு இருந்  அந் த் ம ோழி, உ ட்டில் லிப்ஸ்டிக் அள்ளிப் 
பூசி இருந் ோள். கண்களில் மலசோன குடி  யக்கம்! 

 
ம ோழிகளுக்குள் என்னதவோரு துருவ வித்தியோசம்! 
 
என் பக்கம் திரும்பிய டி- ர்ட்கோரி, ''மிஸ்டர்... என் ஃப்தரண்ட் 

ரீத்துவுக்கு ஒரு டிரிங்க் வோங்கி வருகிறோயோ?  னியோக தரோம்ப 
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மபோரடித்துக்கிடக்கிறோள், போவம்...'' என்றோள் சரே ோன இங்கிலீஷில். 
டிகிரி முடித்து இருந் ோலும் இங்கிலீர  ஓரேவுக்குப் புரிந்துதகோள்ே 
முடியும   விர, சகஜ ோகப் மபச வரோது எனக்கு. 

 
'' ோரோே ோ டிரிங்க் வோங்கிட்டு வர்மறன். ஆனோ, அவங்க வோரயத் 

திறந்து மபசுவோங்கேோன்னு நீங்கமே மகட்டுச் தசோல்லுங்க!'' என்மறன் 
இந்தியில். ஈறு த ரியச் சிரித் வள், ''என் தபயர்  ோலினி... இவ மபர் 
ரீத்து!'' என்றோள். என் ரகரயப் பிடித்துக் குலுக்கிவிட்டு, ''நீங்க..?'' 

 
நோன், ''விஜய்... விஜய் சிங்!'' என்மறன். கனவில்கூட சில ச யம் 

வந்து மிரட்டும் முரட்டு இன்ஸ்தபக்டர் விஜய்சிங் யோ வ் ஞோபகத்தில் ோன் 
அந் ப் மபரரச் தசோன்மனன். 

 
''ரீத்துவுக்கும் இங்கிலீஷ்  கரோறு ோன். நீ இவமேோடு இந்தியிமலமய 

மபசலோம்...'' என்றபடி ஓடிவிட்டோள்  ோலினி. நோன் நீட்டிய ரகரய 
த ஷின்  ோதிரிபற்றிக் குலுக்கினோள் ரீத்து. 

 
''விஜய் சிங் என்றோல்...? நீயும் என்ரன  ோதிரிமய  ோக்கூர் 

பரம்பரரயோ?'' என்றோள் சின்ன ோகக் கண்கள் மின்ன. எனக்குப் பிடி 
கிரடக்கிற  ோதிரி இருந் து. ''அட, கதரக்டோகக் கண்டுபிடித்துவிட்டோமய! 
நோங்களும்  ோக்கூர் குடும்பம் ோன்!'' என்று மபோட்மடன். 

 
''என்ன பண்ணுகிறோய்?'' 
 
''ஏற்று தி - இறக்கு தி!'' - எனக்கு என்ன ோ வருது தபோய்! 
 
''எங்மக உங்க வீடு?'' - விடோ ல் மநோண்டியவளிடம், ''அது 

இருக்கட்டும்... உன் வீடு எங்மக?'' என்று திருப்பிமனன். 
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''நோன் தடல்லி கிரடயோது. லக்மனோ! லக்மனோ பல்கரலக்கழகத்தில் 
பி.ஏ. படிக்கிமறன்'' என்றவள், ''நீ என்ன படிச்சு இருக்மக விஜய் சிங்?'' 
என்றோள்.  
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ம ோட்டிவ் 6 

 
தநருங்கி தநருங்கி..! 
  
என் படிப்பு பற்றி ரீத்து மகட்டதும், ''நோன் டிகிரி வரர ோன் முடிக்க 

முடிஞ்சது. அ ற்குள் அப்போ என்ரன பிசினஸுக்குள் 
இழுத்துட்டோரு!'' என்மறன், இல்லோ  அப்போரவ நிரனத் படி! 

 
 போல் மூலம் திக்கித் திணறி அந்  டிகிரிரய 

முடிப்ப ற்குள் நோன் பட்டபோடு நிரனப்புக்கு வந் து. சிரிப்ரப 
அடக்கிக்தகோண்மடன். 

 
''லக்மனோ பல்கரலக்கழகத்தில் படிக்கிமறன்னு தசோல்றிமய... இப்ப 

தடல்லிக்கு எதுக்கோக வந்திருக்மக?'' என்மறன். 
 
மிகச் சில தநோடிகள்  ட்டும்  யங்கி த ௌனம் கோத் வள், '' 

தடல்லியில் என் அம் ோமவோடு  ங்கிப் படிக்கலோம்னு ஆரச. இங்மகயும் 
எங்களுக்குத்  னி பங்கேோ இருக்கு!'' என்று  ட்டும் தசோன்னோள். 

 
இரண்டு  ணி மநரத்துக்கும் ம ல் நோங்கள்  னியோகப் 

மபசிக்தகோண்டு இருந்ம ோம். இருவருக்கும் தபோதுவோன ஆர்வங்கள் 
நிரறய இருப்பது த ரிந் ன. இருவருக்கும  சினி ோபற்றிப் மபசப் 
பிடித்து இருந் து. அதிலும், இருவரும  நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவின் 
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ரசிகர்கேோக இருந்ம ோம். அரசியல்வோதிகள் பண்ணுகிற அரோஜகம் 
குறித்து நோங்கள் தவறுப்மபோடு மபசிக்தகோண்மடோம். 

 
அவள் லக்மனோபற்றி நிரறயச் தசோன்னோள். நோன் தடல்லியின் 

சுவோரஸ்யங்கரே எடுத்துவிட்மடன். ஒரு 
வழியோக, அவள் ம ோழி  ோலினி  ன் கூத்து 
கரே முடித்துவிட்டு வரவும்... அவமேோடு 
ரீத்து கிேம்பினோள். ''ஓமக விஜய் சிங்... 
நோம்  றுபடியும் சந்திப்மபோம்னு 
நிரனக்கிமறன்!'' என்றபடி, ஒரு துண்டு 
மபப்பர் எடுத்து  னது த ோரபல் மபோன் 
நம்பரரக் குறித்துக் தகோடுத்துவிட்டு 
நடந் ோள். 

 
தவளிமய கிேப் வோசலில் அந்  

நடுரோத்திரி மநரத்திலும் நீே ோக வரிரச 
கட்டி நின்றிருந் து ஜனம். விறுவிறுதவன்று 
 ோலினிமயோடு நடந்  ரீத்து, 

பிேோட்ஃபோரத்தின் ஓரத்ர  அரடந்  ோள். ரக  ட்டினோள். 
பேபேதவன்று ஒரு பி.எம்.டபிள்யூ. கோர் வந்து நின்றது. டிரரவர் 
ஸீட்டுக்குப் பக்கத்தில் இருந்து விருட்தடன்று இறங்கினோன் துப்போக்கி 
ஏந்திய ஒரு தசக்யூரிட்டி. என் பக்கம் திரும்பிப் போர்க்கோ ல் 
 விர்த் வேோக, ம ோழி  ோலினியுடன் கோரின் பின் ஸீட்டில் 
ஏறிக்தகோண்டோள் ரீத்து. 

 
'யோர் இந்  துப்போக்கி ம வர ?' என்று நோன் 

மயோசிக்கும்மபோது ோன், அவள்  ன் குடும்பம் குறித்  விவரங்கரே 
என்னிடம் தசோல்லோ ல் கவன ோகத்  விர்த் ோள் என்று உரறத் து. 
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அம ச யம், கோரணம் இல்லோ ல் த ோரபல் நம்பரர எனக்குக் தகோடுத்து 
இருக்க  ோட்டோள் என்றும் ம ோன்றியது. 

 
 றுநோள் தபோழுது விடியும்மபோம  குறுகுறுப்பு. ரீத்து தகோடுத்  

நம்பரில் அவரேக் கூப்பிடலோ ோ என்று நிரனத்ம ன்! அவளின் மசோகம் 
படிந்  விழிகளும், கேங்கம் இல்லோ  மபச்சும் என் மூரேக்குள் போம்பு 
கணக்கோகச் சுருண்டு படுத்து இருந் து. அவசரப்பட்டுக் கூப்பிட்டோல், 
'அரலஞ்சோன் மகஸ்' என்று நிரனப்போள். தரோம்ப மலட் பண்ணினோலும், 
'திமிர் புடிச்சவன்!' என்று நிரனத்து விடக்கூடும். இத ல்லோம் மபோக, 
அவளிடம் மபசுவ ற்கு என்னிடம் ஒரு தசல்மபோன் இல்ரல என்பது 
நிரனவுக்கு வந் து. மவடிக்ரகரயப் போர்த்தீங்கேோ..! இதுவரர 100 
த ோரபல்கரேத் திருடி விற்ற கில்லோடி முன்னோவுக்கு, இப்மபோது 
தசோந்  ோக ஒரு த ோரபல் மபோன் இல்ரல! 

 
சூட்மகஸில் இருந்து உருவிரவத்து இருந்  மநோட்டுக் கற்ரறகரே 

போக்தகட்டில் அடக்கியபடி, த ோரபல் கரடக்குப் மபோமனன். திருட்டு 
த ோரபல் விற்மற பழக்கப்பட்ட நோன்,2,000 தகோடுத்து ஒரு மபஸிக் 
 ோடல் தசல்மபோரன வோங்குவது எனக்மக விசித்திர  ோகத் ோன் இருந் து. 

 
புது சிம் கோர்டு வோங்கி மபோனுக்குள் மபோட்டு, ரீத்து தகோடுத்  

நம்பரர அழுத்திமனன். அ ற்கு என்மற கோத்திருந்   ோதிரி மு ல் ரிங்கில் 
எடுத்துவிட்டோள். 

 
''ைமலோ ரீத்து!'' என்றதும், ''ைமலோ விஜய் சிங்!'' என்று என் 

ரத் த்ர  உல்லோச ோக வீறிடரவத் ோள். என்ன மபசுவது? 
''தடல்லியில் ோமன இருக்மக? வர்றியோ, எங்கோச்சும்  ோப்பிங் 
மபோலோம்!'' என்மறன் குன்ஸோக. தவோர்க் அவுட் ஆனது! 

 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

''ஓ! மபோலோம !'' 
 
''எங்மக இருக்கு உங்க தடல்லி பங்கேோ?'' 
 
''த ஹ்ரூலி!'' 
 
''போருடோ! நோனும்கூட த ஹ் ரூலிக்கு தரோம்பப் பக்க ோத் ோன் 

இருக்மகன்! எங்மக மீட் பண்ணலோம் தசோல்லு!'' 
 
''இந்  ஏரியோவுக்குள் மவணோம். தரோம்ப தூர ோ மவற ஏ ோவது 

ஏரியோ தசோல்லு. கதரக்டோ  தியம் 3  ணிக்கு அங்மக இருப்மபன்!'' - 
 ோனோகமவ  ட டதவன்று ரகக்குள் வந்து விழுந் து  ங்க  யில். ஒரு 
வி யம் நன்றோகப் புரிந் து எனக்கு. லக்மனோவிமலமய பிறந்து வேர்ந்  
ரீத்துவுக்கு, தடல்லியின் பிர ோண்டமும் பரபரப்பும் பிடித்து இருக்கிறது. 
அதிலும், வீட்டுக்குத் த ரியோ ல் ஒரு ரபயனுடன் -  ன்ரனப் மபோலமவ 
ஒரு  ோக்கூர் ரபயனுடன் - சுற்ற தரோம்ப தரோம்பமவ ஆரச இருக்கிறது. 

 
கனோட் பிமேஸில் விம்ப்பி என்ற  ோப்பிங்  ோல் தபயரர 

அவளுக்கு தசோல்லி இருந்ம ன். கன் ரடமுக்கு அங்மக மபோய்விட்மடன். 
சூப்பரோன புது டிரஸ்ஸில் கோத்திருந்ம ன். அவளுக்கோக20 ஆயிரம்கூட 
 ோப்பிங் தசலவு நடத்துவ ற்கு  யோரோக வந்து இருந்ம ன். தசோன்ன 
டயத்துக்கு 10 நிமி ம் மலட்டோக த ர்சிஸிடிஸ் கோரில் வந்து 
இறங்கினோள். கோரின் முன் ஸீட்டில் இருந்து குதித்து பின் க ரவ 
அவளுக்குத் திறந்துவிட்டோன் அம  அசத் ல் உயர துப்போக்கி 
தசக்யூரிட்டி. அவனிடம் ஏம ோ ரீத்து தசோல்ல, கோர் மி ந்து நகர்ந்து 
மபோகிறது. இறுக்கிப்பிடித்  டோப்ஸுடன் இந்தி சினி ோ ஹீமரோயினிமபோல 
இருந் ோள். 
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கூட்டத்துக்கு நடுவிலும் என்ரனக் கண்டுபிடித்து, ''ைோய் விஜய்!'' 
என்று ரகயோட்டினோள். ''உன்ரன என்ன  ங்கத்ர  உருக்கியோ 
தசஞ்சிருக்கு? எப்பவும் எதுக்குத் துப்போக்கி போதுகோப்பு?'' என்மறன்  ரல 
தவடிக்கிற ஆர்வத்தில். 

 
''எல்லோம் எங்க அப்போ ஏற்போடு. அவருக்கு எதிரிகள் நிரறய. 

அ னோல், எங்க குடும்பத்தில் எல்லோரும  தகோஞ்சம் ஜோக்கிரர யோ 
நட ோடணும்னு அப்போ தசோல்லி இருக்கோரு!'' 

 
''உங்கப்போ தரோம்ப தபரிய பிசினஸ்ம மனோ?'' 
 
''ம்... அப்படித் ோன்!'' என்றோமே  விர, அ ற்கு ம ல் 

தசோல்லவில்ரல. 
 
''என்னதவல்லோம் உனக்கு வோங்கணும், தசோல்லு!'' என்மறன் 

ரககரேப் பரபரதவன ம ய்த்துக்தகோண்டு.  ோப்பிங்  ோலுக்குள் 
மபோமனோம். மகோடிகள் அவளுக்கு சோ ோரணம் என்றமபோதும், 
துணி ணிகளின் டிரஸரன விடவும் விரல அட்ரடரயத் ோன் மு லில் 
போர்த் ோள். உ ட்ரடச் சுளித் படி, ''யம் ோடி! இந்  ஒரு டிரஸ் தசட்டுக்கு 
இங்மக தகோடுக்கிற விரலயில், நோன் 10 டிரஸ் லக்மனோவில் 
வோங்கிடுமவன்!'' என்றோள்.''அ னோல் ோன் அது லக்மனோ... இது தடல்லி, 
புரியு ோ? தடல்லிக்கோரன் நோன் வோங்கித்  ர்மறன். லக்மனோக்கோரிக்கு 
வோங்கிக்க என்ன கஷ்டம்?'' - தரோ£ம்ப ோன் க்மேோஸ் ஆகி 'பிட்'டுகரேப் 
மபோட்மடன். 

 
ரீத்து, ''அமர.. நீ எதுக்கு எனக்கோக தசலவு பண்ணணும்? நீ எனக்கு 

அண்ணனோ...  ம்பியோ?'' சுருக்தகன்று குத்தின  ோதிரி இருந் து. 
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''சரி... வோ இன்னும் நிரறயக் கரட இந்  ஏரியோவில் இருக்கு!'' 
என்று தவளிமய கூட்டி வந்ம ன். ''போலிகோ பஜோர்ல மபோனோ தரோம்ப 
சீப்போ டிரஸ் கிரடக்கு ோம ...'' என்றவரே உற்சோக ோகப் போர்த்ம ன். 
அவமேோடு மசர்ந்து எங்கோவது சுற்ற மவண்டும். அவமே அடுத்  
இடத்துக்குக் கூப்பிடுகிறோள். விசிலடித்து ஒரு ஆட்மடோரவப் பிடித்ம ன். 

 
போலிகோ பஜோரில் கரட கரடயோக ஏறி இறங்கினோள். டி- ர்ட், 

ஜீன்ஸ் என்று அவள் வயதுப் தபண்கள் புகுந்து விரேயோடிக்தகோண்டு 
இருக்க... இவள் சல்வோர் கமீஸ் விற்கிற கரடகரே  ட்டும  
மநோட்டமிட்டோள். கரடக்கோரன்500 தசோன்ன ஒரு தசட்ரட300க்குப் மபரம் 
மபசி  ல்லோடினோள். கரடசியில்375-க்கு மபரம் படிய... நோன்1,000 
மநோட்ரட நீட்டிமனன். என் ரகரயத்  ட்டிவிட்டு,  ன் ரகப்ரபயில் 
இருந்து கதரக்டோக சில்லரற சுத்  ோக எண்ணிக் தகோடுத்துவிட்டு 
நடந் ோள். 

 
இடுப்பு தபல்ட் விற்கிற பிேோட்போரக் கரடக்கோரன் குறுக்மக ஓடி 

வந் ோன். 
 
''சோப், ஒரிஜினல் ம ோலில் தசஞ்ச தபல்ட்...300  ோன்... 

வோங்கிக்மகோங்க!'' என்றோன். 
 
''இது ஒரிஜினல் தல ரோ?'' தபல்ட்ரட வோங்கிப் போர்த்துவிட்டு, 

'' ம்பீ... இது தரக்ஸின். போர்த் ோமல த ரியும !'' என்று நகர 
ஆரம்பித்ம ன். ''நம்புங்க சோப். இங்மக போருங்க!'' என்று ரலட்டரர 
ரவத்து தபல்ட்டின் நுனிரயக் தகோளுத்திக் கோட்டினோன். ''எப்படி 
தபோசுங்குது போருங்க... தரக்ஸினோ இருந் ோ உருகிடும் சோப்...300 கூட 
மவணோம்... குரறச்மச தகோடுங்க!'' என்றோன்.200... அடுத்து100-க்கு 
இறங்கி வந் ோன். ''50 -க்கு  ருவியோ?'' என்மறன். 
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பக்கத்திலிருந்  ரீத்து, ''ஏய் விஜய்...100 நியோய ோத் ோன் ம ோணுது. 
தபல்ட் நல்லோத் ோமன இருக்கு.. நோன் மவணோ பணம்  ர்மறன், 
வோங்கிக்மகோ!'' என்றோள். 

 
தபல்ட்கோரன் பிரகோச ோகி, ''ம ம் சோப் தசோல்றோங்க போருங்மகோ. 

வோங்கிக்மகோ சோப். தரண்டு மபருக்கும் ரோஜோவோட்டம் குழந்ர ரய 
ஆண்டவன் தகோடுப்போன்!'' என்று வலிய வந்து வோழ்த்தினோன். 

 
கோல் தநோடியும் மிஸ் பண்ணோ ல் நோன் ரீத்து முகம் போர்த்ம ன். 

குப்தபன்று சிவந்து இருந் து அவள் கன்னம். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
முத் ம் மபோ ோம ... 
  
கரடக்கோரன் எங்கரேப் போர்த்து  ம்பதி என்று நிரனத்து 

வோழ்த்தியதும் ரீத்துவின் கன்னங்கள் சிவப்பர க் கண்டு குஷியோகி, 200 
எடுத்துக் தகோடுத்து தபல்ட்ரட வோங்கிக்தகோண்டு நடக்க ஆரம்பித்ம ன். 
''என்ன இது... நோன் தசோன்னதுக்கோக இப்படித் ோன் கோரச அள்ளி 
இரறக்கிற ோ?'' என்றவள் பக்கம் திரும்பி, 

 
''பண ோ முக்கியம்? அவன் பிரோர்த் ரன பலிக்கணும். அ ோமன 

முக்கியம்!'' என்று அடித்துவிட்மடன். இப்மபோது ரீத்து முகம் இரண்டோம் 
 டரவ தசஞ்சோந்து ஆனது. 
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கடிகோரம் போர்த் வள், ''ஐமயோ தரோம்ப மநரம் ஆயிடுச்சு. ரோம்சிங் 
அங்மக வந்து கோத்திருப்போன்!'' என்றோள். 

 
''யோரு ரோம்சிங்?'' 
 
''அ ோன் என் போடிகோர்டு! இந்மநரம் நோன் கனோட் பிமேஸில் அம  

இடத்தில் இருக்கணும்!'' என்று ப றினோள். 
 
''வோ, நோன் கூட்டிட்டுப் மபோமறன்!'' 
 
''மவணோம்... நோமன ஆட்மடோவில் மபோய் இறங்கிக்கமறன். அப்புறம் 

உன்கிட்மட மபசமறன்!'' என்று பறந் ோள் ரீத்து. 
 
அடுத்  ஒரு வோரம் அவளிடம் இருந்து மபோன் இல்ரல. இேவரசி 

 ோதிரி த ர்சிடிஸில் வந்து இறங்கி, பிச்ரசக்கோரிமபோல கரடயில் மபரம் 
மபசிய அவேது மகரக்டர்... ஏமனோ எனக்குள் தகட்டியோக 
உரறந்துவிட்டது! ஒருமவரே அவள்  றந்து இருப்போமேோ என்று நோன் 
நிரனத்  ச யம் தசல் கூவியது. 

 
''விஜய் சிங்?'' 
 
''ஏய் ரீத்து! நீ என்ரன  றந்ம  மபோய்விட்டோய் என்று 

நிரனத்ம ன்!'' - இப்மபோது நோன் கூவிமனன். 
 
''லக்மனோவில் இருந்து என் போட்டிமயோட ஊருக்குப் 

மபோயிருந்ம ன். இம ோ  றுபடி தடல்லி வந் ோச்சு. இன்னிக்கு எங்மக 
போர்க்கலோம் தசோல்லு!'' என்றமபோது அவள் குரலிலும்  விப்பு இருந் து. 
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''லஞ்ச்சுக்கு மீட் பண்ணலோம். உனக்கு என்ன பிடிக்கும் தசோல்லு!'' 
 
''ரசனீஸ்?'' 
 
''சூப்பர்!'' 
 
அப்படியோக அவள்  ோஜ் நட்சத்திர மைோட்டலின் ரசனீஸ் ஸ்தப ல் 

தரஸ்ட்டோரன்ட்டுக்கு என்ரன வரச் தசோன்னது... நோன் அங்மக 
மபோனது... போர்த் றியோ , மபர் த ரியோ  உணவு வரகதயல்லோம் 
வரவரழத்து அவமேோடு சோப்பிட்டது... அந் ப் மபச்சின் இரடமய 
என்ரன ஒரு  கோ பணக்கோர எக்ஸ்மபோர்ட் வியோபோரியோக 
ஆணித் ர ோக ரீல் சுற்றியது என்று கனவுமபோல எல்லோம் நடந் ன. 
எனக்தகோரு அம் ோவும்  ங்ரகயும்  ட்டும் இருப்பர ச் தசோன்மனன். 
அவர்களுடன் நோன் ரோம ோஜி மரோட்டில் சூப்பர் பங்கேோவில் வசிப்ப ோக 
தசோன்மனன். 

 
''நோமன என்ரனப்பத்தி தசோல்லிட்டு இருக்மகமன... நீ உன் 

குடும்பம்பற்றிச் தசோல்லு!'' என்மறன் ஒரு கட்டத்தில் அவள் மகள்விகரே 
ச ோளிக்க முடியோ ல். 

 
''இப்மபோர க்கு மவணோம , ப்ளீஸ்! உன்ரன நோன் இன்னும் 

நல்லோ புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு முழுசோ எல்லோத்ர யும  தசோல்மவன்!'' 
என்றோள் என் விரல்கரேத் த ோட்டு. கிேம்புகிறமபோது, சற்மற 
இரடதவளிவிட்டு என்ரன வரச் தசோன்னோள். மைோட்டலின் 
மபோர்ட்டிமகோவில் த ர்சிடிஸில் துப்போக்கி போடிகோர்டு திறந்துவிட... ஏறிப் 
பறந் ோள். அந்   தியத்தின் சந்ம ோ த்ர  மலசோக அரித்துப் போர்த்  
வி யம், சோப்போட்டின் முடிவில் வந்  பில். 3,800! 
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என் வோழ்க்ரகயின் மிக மிக கோஸ்ட்லியோன லஞ்ச். ஆனோல், 'மடய் 
முன்னோ பயமல! ஓசி-யில் வந்  துட்டு ோமனடோ! கண்ரண மூடிக்கிட்டுச் 
தசலவழி. சீக்கிரம  ஒரு நோள் இவரே நீ படுக்ரகயில் வீழ்த்துறதுக்கு 
இதுகூட தசலவழிக்கோட்டி எப்படி?' என்று மகட்டது என் திருட்டுப் புத்தி! 
திடீதரன்று மநற்று எங்க ஏரியோ தச  பரபரப்போகிவிட்டது. குடிரசப் 
பகுதிகளுக்குள் புகுந்து வந்து நின்றது ஐ.டி.என். டி.வி-யின் தபரிய 
மவன். அதிலிருந்து பர்க்கோ  ோஸ் இறங்க... ஏரியோ ஜனங்களுக்கு தச  
த்ரில்லோகிவிட்டது. மக ரோக்கோரரர முன்மன விட்டபடி, ரகயில் 
ர க்மகோடு குடிரசவோசி ஜனங்களிடம் மபட்டி எடுத் ோள் பர்க்கோ  ோஸ். 

 
'' ோணவி ரூபி கில் படுதகோரல வழக்கில் நீதி ன்றத் தீர்ப்பு வந்து 

இருக்கிறது. உத் ரப் பிரம ச உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயின் 
 கன் விமவக் விக்கி ரோரய நிரபரோதி என்று கூறி விடு ரல தசய்து 
இருக்கிறது மகோர்ட். இதுபற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?'' என்பது ோன் 
அவள் எல்மலோரிடமும் மகட்ட மகள்வி. 

 
''மகோர்ட், மகஸு எல்லோம  பணம் இருக்கிறவங்கரே ஒண்ணும் 

தசய்யோது  ோயி. எங்கரே  ோதிரி நோதியத்  ஏரழ வீட்டுப் தபோண்ணோம  
அந்  ரூபி கில்... அவரே சுட்டுக் தகோன்னவன் தவளியில வந் துல 
என்ன ஆச்சர்யம் இருக்குது?'' என்று சீறினோள் பூக்கோரப் தபண் ணி. 

 
 ரலயில் எப்மபோதும் சிவப்புத் துணி கட்டிக்தகோண்டு அரலயும் 

கம்யூனிஸ்ட் அனு ோபி ஒருத் ன் எங்க ஏரியோவில் பிரபலம். அவன் 
திபுதிபுதவன்று ஓடி வந்து பர்க்கோ  ோஸிடம் இருந்து 
ர க்ரகப்பிடுங்கிக்தகோண்டோன். ''சுட்டுக் தகோல்லணும்.  ப்பு பண்ற 
நோய்கரே சுட்டுக் தகோல்லணும்! இந்  மு லோளித்துவ உலகத்தில் 
நீதி ன்றத் துக்கு  திப்மப கிரடயோது. புரட்சி ஓங்குக!'' என்று கத்தித் 
தீர்த் ோன். 
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கூட்டத்தில் முண்டி அடித்  என் அம் ோவிடம் ர க்ரகக் தகோடுத் ோள் 
பர்க்கோ  ோஸ். ''அம் ோஜி... புரட்சி வந் ோல் ோன் ஏரழக்கு விடிவோ? நீங்க 
என்ன நிரனக்கிறீங்க?'' என்றோள். உற்றுப் போர்க்கிற மக ரோவோல் நோக்கு 
உலர்ந்துமபோன என் அம் ோ, ''புரட்சியோ? அத ல்லோம் எனக்குத் 
த ரியோது  ோயி... மபோன தஜன் த்துல பண்ண போவத்ர த் ோன் இப்படி 
மசரியிமல தபோறந்து அனுபவிக்கிமறோம். அவங்க அவங்க தசஞ்ச 
கர் ோரவ யோர் நிரனச்சோலும்  ோத்திரவக்க முடியோது!'' என்றோள்  ட்டுத் 
 டு ோறி. 

 
தூரத்தில் நின்று போர்த்துக்தகோண்டு இருந்  எனக்கு அம் ோ மீது 

போவ ோக இருந் து. குப்ரபத் த ோட்டிக்குள் இருந்து என் ரகக்கு வந்  
பணப் தபட்டி எந்  கர் ோவின் தசயல்? எனக்குள் நோமன 
சிரித்துக்தகோண்மடன்! 

 
ரீத்து மபோன் வந் து. ''இன்னிக்கு நோம் போர்க்கலோ ோ?'' என்றோள். 

குரலில் மசோகம் தூக்கலோக இருந் து. ''மலோதி கோர்டன் த ரியு ோ? 
தடல்லியின் இன்தனோரு மகோடியில் இருக்கு!'' என்மறன். ''த ரியும்... 
வர்மறன், இரண்டு  ணிக்கு!'' என்று கட் பண்ணினோள். பிங்க் நிற 
சுடி ோரில் ஒரு ஆட்மடோவில் வந்து இறங்கினோள். 'ஆைோ, துப்போக்கி 
தூக்கின போடிகோர்டு வரரல. இன்னிக்கு இவரே எப்படியோவது 
த ோட்டுடணும்னு நிரனச்சு வந் துக்கு, இது நல்ல சகுன ோ இருக்மக!' 
என்று நிரனத்துக்தகோண்மடன். 

 
 திய மநரத்தில் போர்க்கில் மூரலக்கு மூரல கோ லர்கள் 

ஈஷிக்தகோண்டு இருக்க... போர்த்துமிரண்டோள் ரீத்து. ''இந்  மநரத்துல 
இவ்மேோ மபர் இங்மக என்ன பண்றோங்க? நோம் மவற எங்கோச்சும் 
மபோகலோம்!'' என்றவரே, த துவோக ரக பிடித்து கூட்டிக்தகோண்டு 
மபோய், ஒரு சித ன்ட் தபஞ்சில் உட்கோரரவத்ம ன். ''தடல்லியில் எந்  
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போர்க் பக்கம் மபோனோலும், இந்  டயத்துக்கு மஜோடி மஜோடியோ இப்படிக் 
கும்மிக்கிட்டுத் ோன் இருப்போங்க!'' என்றதும் சிரித் ோள். நோன் நன்றோக 
நகர்ந்து அவரே ஒட்டி உட்கோர்ந்ம ன். 

 
எந்  மநரமும் பக்கத்து பு ர்  ரறவில் இருந்து  ன் அப்போ எம்பிக் 

குதித்து வந்துவிடுகிற  ோதிரி  ருட்சியோகக் கண்கரே உருட்டிக்தகோண்மட 
இருந் ோள். த ள்ே அவள் ரககரே எடுத்து எனக்குள் தபோதித்ம ன். 
அவள் எதிர்க்கவில்ரல... தபரிசோக ஒத்துரழக்கவும் இல்ரல. 'முத் ம் 
சட்டுனு தவச்சிடு' என்று உள் னசு தசோல்ல... த ள்ே தநருங்கி 
கன்னத்தில் உ ட்ரட ஒற்றிமனன். அவள் இரு ரககேோல் கன்னத்ர ப் 
தபோத்திக் தகோண்டோள். ரககரே விலக்கிப் போர்த் மபோது... அவள் 
தவட்கப்பட்டுக்தகோண்டு இருந் ோள்! 

 
அடுத்  முத் ம் அஞ்சோ ல் ரவத்ம ன் - இந்  முரற உ ட்டிமலமய. 

இப்மபோது ரீத்து எனக்கு பதில் முத் ம் தகோடுத் ோள். எத் ரன இந்தி படம் 
போர்த்து இருப்போள்! 

 
''ஐ லவ் யூ ரீத்து!'' என்மறன், என்னோல் முடிந்  சிறந்  

போவரனயில். 
 
''எனக்கும் உன்ரன தரோம்ப பிடிச்சிருக்கு விஜய்!'' என்று அவள் 

தசோன்னமபோது ரத் த்தில் சர்க்கரர கலந் து. 
 
உங்களிடம் தசோல்வ ற்கு என்ன... இது ஒன்றும் மு ல் முரறயோக 

ஒரு தபண் என்னிடம் தசோல்கிற வோர்த்ர  இல்ரல. இ ற்கு முன்பும் பல 
தபண்கள் என் கோம ோரம் கிசுகிசுத் து ோன். ஒமர வித்தியோசம்... 
இவரேப்மபோல அவர்கள் பவித்திர ோனவர்கள் அல்ல. எங்கள் 
குடியிருப்பிலும் பக்கத்து ஏரியோக்களிலும் ச யம் கிரடக்கிறமபோது, 
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சோன்ஸ் தகோடுக்கிற ரபயன் கமேோடு மபோய் வரக்கூடியவர்கள். 
 ட்ட ோன பவுடர் வோசரனமயோடு அவர்கள் இருக்க... உள்மே மபோன 
சரக்கின் வோசரன என் மீது தநடியோக அடிக்க... இருட் டில், உச்சத்தில் 
அவர்கள் தசோன்ன வோர்த்ர கள் அரவ. 

 
உள்ளுக்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி முகம் கோட்டியது. 'மடய் 

முன்னோ... போவம்டோ இவ! கள்ேம் கபடம் இல்லோ  தபோண்ணு' என்று 
அலறியது  னசு. ஆனோல், உடன் பிறந்  ரசத் ோன் விடுவ ோக இல்ரல. 

 
''வோ ரீத்து... இன்னும்  னிர யோன இடத்துக்குப் மபோலோம்!'' என்று 

அவரே ரக பிடித்து எழுப்பிமனன். எதுவும் மபசோ ல் நடந்து வந் ோள். 
என் போக்தகட்டில் இருக்கிற பணத்துக்கு நோன் ஐந்து நட்சத்திர 
மைோட்டலில் கூட ரூம் மபோட முடியும். ஆனோல், அங்மக ஓவரோகக் 
மகள்வி மகட்போர்கள். எனக்குத் த ரிந்  எத் ரனமயோ லோட்ஜ்கள் 
இருக்கின்றன. அங்மக ம மனஜர்கள் எதுவும  மகட்பதில்ரல. ம லும், 
 ணிக் கணக்கு மபோட்டு  ட்டும  பணம் வோங்குவோர்கள். அர விட 
முக்கிய ோக, ரீத்துரவ அரடயோேம் கோணக்கூடிய த ர்சிடிஸ் தபன்ஸ் 
குடும்ப ஆசோமிகள் அந்  ஏரியோக் களில்  றந்தும் கோல்ரவக்க 
 ோட்டோர்கள். அ ோன் எனக்கு மசஃப்ட்டி! 

 
போைர்கஞ்ச்சில் அந்  லோட்ஜுக்குள்  யங்கித்  யங்கித் ோன் 

வந் ோள் ரீத்து. ம மனஜர் என்ரனப் போர்த் தும  இளித்து சல்யூட் 
ரவத் ோன். ''ஒன் ைவர்  ட்டும்!'' என்று 1,000 மநோட்டு ஒன்ரற 
ரவத்ம ன். 800 திருப்பிக் தகோடுத்து, ''ரூம் தநம்பர் 109!'' என்று 
துருப்பிடித்  சோவிரயக் தகோடுத் ோன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
'என் ரவரம், அல்லவோ!' 
  
படிமயறியமபோது என்னிடம் இருந்  ரீத்துவின் ரககளில் நடுக்கம் 

த ரிந் து. கச்சடோ லோட்ஜோகத் ோன் இருந் து அது. நீண்ட 
கோரிடோரின் கரடசியில் இருந் து அந்  ரூம். சுவரின் 
ஓரத ல்லோம் அழுக்கு சோயத் தீற்றல்கள்... கரப்போன் 
பூச்சிகள் பறந் ன. 

 
'தகோஞ்சம் தபட்டரோகமவ இடம் போர்த்து இருக்கலோம ோ?' என்று 

ம ோன்றியது. ஆனோல், இனி இடம்  ோற்றுவ ற்கு மநரம் இல்ரல; இந்  
சோன்ரஸ விட முடியோது! 

 
அரறயின் க ரவத் திறந் மபோது தகோஞ்சம் ஆச்சர்ய ோக 

இருந் து. லோட்ஜின் அழுக்மகோடு ஒப்பிடுரகயில் உள்மே சுத்  ோக 
இருந் து. கரற இல்லோ  தவள்ரே விரிப்மபோடு டபுள் த த்ர . 
புஸ்தஸன்ற  ரலயரணகள்.  டி னோன சிவப்பு திரரச் சீரலகள் மபோட்ட 
ஜன்னல்... ஏ.ஸி. இல்லோவிட்டோலும் சற்றுக் குளுர யோகமவ இருந் து 
அந்  ரூம். குடிக்க சுத்  ோன பிேோஸ்டிக் தஜக்கில்  ண்ணீரும், 
பிேோஸ்டிக் மபப்பர் சுற்றிய இரண்டு டம்ேர்களும் ரவத்திருந் ோர்கள். 
சின்ன ோக டி.வி.கூட இருந் து. 
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டி.வி-ரயப் போர்க்கவோ வந்ம ன்?! 
 
த ோழில் நுணுக்கத்தின் உச்ச ோக, அந்  அரறக்குள் இருந்  

அல ோரியின் கரடசித்  ட்டில் நோன்கு... ஐந்து ஆணுரறகளும் மபோட்டு 
ரவத்திருந் ோர்கள். 

 
கட்டிலில் அவரே உட்கோரரவத்து... த துவோக இடுப்ரபச் சுற்றி 

வரேத்ம ன்.  ரலக்குப் மபோட்டிருந்  ஸ்கோர்ஃரப 
எடுத்துவிட்டுக் கோதிலும் கன்னத்து ஓரமும் 
முத் மிட்மடன். ரீத்து அரசயவில்ரல. அவள் 
அணிந்திருந்  சல்வோரின் இரண்டு பட்டரனகரேக் 
கழற்றி அர  அவள்  ரலவழியோக நீக்கிமனன். 
ரீத்து எங்மகோ தவறித்துப் போர்த் படி இருந் ோள். 
அ ற்குள் இருந்  ஷிம்மீரஸக்கூட  ரலவழியோகக் 
கழற்றியோயிற்று. இப்மபோது மிச்சம் அவள் 
ம லுடம்பில் இருந் து த ல்லிய பிரோ ஒன்று 
 ட்டும . அர க் கழற்றும் முன் த துவோக 
அவரே என் இடக் ரகயில் சோய்த்ம ன். 

 
அப்மபோது ோன் கவனித்ம ன்... ரீத்துவின் கண்களில் இருந்து  ோரர 

 ோரரயோகக் கண்ணீர் உருண்டு சி றுவர . இது மபோன்ற ச யங்களில் 
சில தபண்கள் சின்ன ோக எதிர்ப்புக் கோட்டுவதும், சிணுங்குவதும் 
சகஜம் ோன். இல்லோவிட்டோல், கூட இருக்கிற ஆணுக்கு அந் ப் 
தபண்ணின் கடந்  கோல ஒழுக்கம் பற்றி சந்ம கம் வந்துவிடும் என்ப ோல் 
இருக்கலோம். அப்படித் ோன் ரீத்துவும் அழுகிறோள் என்று நிரனத்ம ன். 
அவள் இஷ்டம் இல்லோ லோ இத் ரன தூரம் வந்து இருப்போள்! 
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ஆனோல், தநோடிகள் கரரயக்கரரய அவளுரடய த ௌன அழுரக 
மிகப் தபரிய சத் த்ம ோடு தவடித்து... அந்  அரறயின் சுவர்கரே 
அரறந்து  ோக்கத் த ோடங்கியது. ம ற்தகோண்டு அவரேத் த ோட்டுக் 
ரகயோே முடியோ ல் ஏம ோ ஒன்று என்ரனத்  டுத் து. அர  மீறி 
அவரே நோன் ஏதும் தசய் ோல், அது குருட்டுப்பிச்ரசக்கோரனின்  ட்டில் 
இருந்து சில்லரறரயத் திருடுவ ற்கு ச ம் என்று ம ோன்றியது. 

 
எப்படிக் கழற்றிமனமனோ... அப்படிமய அவள் உரடகரே 

அணிவித்ம ன். பட்டன்கரேப் மபோட்டு, ஸ்கோர்ஃரபயும் நோமன 
 ரலயில் சுற்றிமனன். அவள் கண்கரேத் துரடத்ம ன். நோங்கள் 
இருவரும் எதுவும் மபசோ ல், ஒருவருக்தகோருவர் இறுக்க ோகக் 
ரககரேப் பற்றியபடி பல நிமிடங்கள் ஆடோ ல் அரசயோ ல் அப்படிமய 
அ ர்ந்து இருந்ம ோம். 

 
சோரலயில் ஓடும் ஆட்மடோ ரிக்ஷோக்கள்... லோட்ஜ் ஜன்னலின் 

விளிம்பில் அ ர்ந்து கரரயும் கோகங்கள்... கூவிப் பழம் விற்கும் யோமரோ 
ஒரு தபண்ணின் குரல்... அரறக்குள்  ோட்டி இருந்  சுவர் கடிகோரத்தின் 
டிக் ஒலி... அத் ரனயும் துல்லிய ோகக் மகட்டன. நோன் திரும்பி ரீத்துவின் 
கண்களுக்குள் போர்த்ம ன். அங்மக கோ ம் இல்ரல. இப்மபோது 
என்னிடத்திலும் அது இல்ரல. ரீத்து என்ற தபண்ணின் கண்களுக்குள் 
எனக்கோன த ோத்  உலகமும் அடங்கிப் மபோயிருப்பதுமபோல் இப்மபோது 
ம ோன்றியது. 

 
அரறக் க ரவத்  ட்டிய சத் ம் அர திரயக் குரலத் து. ''ஒரு 

 ணி மநரம் ஆயிடுச்சு, சோர்!'' என்றோன் அந்  ம மனஜர். ஒரு  ணி 
மநர ோ அ ற்குள் ஓடிவிட்டது! க ரவத் திறந் மபோது, ம மனஜருக்குப் 
பின்னோல் புதிய படுக்ரக விரிப்ரப  ோற்றத்  யோரோக ரூம்போய் 
ஒருத் னும் நின்று இருந் ோன். 
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ரீத்துவும் நோனும் அர தியோக தவளியில் வந்து தடல்லியின் ரோட்ச  
ஜனசந் டியில் கலந்ம ோம். இப்மபோது பகலின் வீரியம்வற்றி,  ோரலயின் 
 ண்ர  மசர ஆரம்பித்து இருந் து. 

 
''மலட்டோயிடுச்சு. நோன் உடமன கிேம்பியோகணும். இல்லோட்டி 

ரோம்சிங்குக்கு சந்ம கம் வந்துடும்!'' - பலவீன ோக வந் ன அவள் 
வோர்த்ர கள். 

 
''திரும்பவும் எப்ப நோ  போர்க்கறது?'' என்மறன். 
 
''இன்னிக்கு ரோத்திரி நோன் லக்மனோ மபோயிடுமவன். மூணு வோரம் 

கழிச்சு  றுபடி தடல்லி வருமவன்.'' 
 
''மூணு வோர ோ? அது வரரக்கும் உன்ரன எப்படிப் போர்க்கோ ல் 

இருக்கிறது?'' - நோன் அழுகிமறன் என்பது எனக்மக அதிர்ச்சியோக 
இருந் து. 

 
'' ோர்ச் 10-ம் ம தி என் பிறந்  நோள். அன்னிக்கு சந்திப்மபோம்!'' 
 
இப்மபோது என் குரலில்  றுபடி உற்சோகம். ''தவரிகுட்! இப்பமவ 

உனக்கு அட்வோன்ஸ் மைப்பி பர்த்மட! உனக்கு சூப்பர் பிரதசன்ட் வோங்கி 
தவச்சுட்டுக் கோத்திருப்மபன்!'' 

 
ரீத்து அத் ரன ஜனக் கூட்டத்துக்கும் கவரலப்படோ ல் என் 

கன்னத்தில் முத் ம் பதித் ோள். ''நீ ோன் எனக்கு அருர யோன பிரதசன்ட் 
தகோடுத்திட்டிமய...'' 

 
''நோனோ? என்ன தகோடுத்ம ன்?'' 
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''என் தபண்ர க்கு  ரியோர ! நீ கூப்பிட்டதும  நோன் எதுவும் 
மபசோ ல் வந்ம ன். ஆனோ, நீ ஆரசரயத்  ோண்டினது கோ ல்னு 
நிரூபிச்சிட்மட. எப்படிக் கூட்டி வந்திமயோ, அம   ரியோர மயோடு 
அனுப்பி ரவக்கிமற. அது ோன் ஒரு தபண்ணுக்குக் கிரடக்கக்கூடிய மிகப் 
தபரிய பரிசு விஜய்!'' - விருட்தடன்று கடந்  ஒரு ஆட்மடோரவ நிறுத்தி, 
மபரம் எதுவும் மபசோ ல் ஏறினோள். ஆட்மடோரவ  ரறத் து 
டிரோஃபிக்கும் என் கண்ணீரும். 

 
 ோர்ச் 10... 
 
ரீத்துவின் பிறந்  நோளுக்கு மூன்று வோரம் இருந் து. த ருப் 

தபோறுக்கியோகச் சுற்றிக்தகோண்டிருந்  என்ரன ஒரு தபண்ணின் 
தூய்ர யோன கோ ல் இத் ரன தூரத்துக்கு  ோற்றிவிடும் என்று நோன் 
நிரனத்ம  போர்க்கவில்ரல. 

 
பணக்கோர வீட்டுப் தபண் ஒருத்திரயயோவது த ோட்டுப் போர்க்க 

மவண்டும் என்ற என் துடிப்பு, இப்மபோது மகோடீஸ்வர ரீத்துவின் மீது 
நிஜ ோன கோ ல் வந்  பிறகு த ோத்  ோக திரச  ோறிவிட்டது. அவள் 
ஒருத்திக்கோக நோன் எர யும் தசய்யத்  யோரோக இருப்ப ோக என் இ யம் 
அடித்துச் தசோன்னது. 

 
அவள் அந் ஸ்துக்கும் என்ரனப் மபோல் ஒரு மசரிக்கோரனின் 

அந் ஸ்துக்கும் எப்படி ஈடோகும்? சூட்மகஸில் கிரடத்  பணம் அந்  
இரடதவளிரய நிரப்பு ோ? 

 
இந்திப் படங்களில் ோன் போர்க்கிமறமன... 'ப்யோர்' என்ற கோ ல் 

ஜோலம் தசோர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் நடுவிலோன இரடதவளிரயக்கூட 
எட்டிப் பிடித்துவிடுகிறம ! 
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துரேக்கும் சிந் ரனமயோடு கழிந் ன இரவுகள். மூன்று வோர கோலம் 
ரீத்துரவப் போர்க்க முடியோது என்பர யும் நல்லதுக்கு 
எடுத்துக்தகோண்மடன். எங்கள் குடியிருப்புக்குப் பக்கத்து ஏரியோவில் 
ஸ்மபோக்கன் இங்கிலீஷ் கிேோஸில் மசர்ந்ம ன். ரோம ோஜி நகரில் ஒரு 
பங்கேோரவ வோடரகக்கு எடுக்க ஏற்போடு தசய்ம ன். ரீத்துவிடம் என் 
தசோந்  பங்கேோ என்று தசோல்லிக்தகோள்ேத் திட்டம்! நிஜ ோகமவ எம்.ஜி. 
மரோடில் இருக்கும் தபட்டி  யோரிப்பு கம்தபனிக்கு உள்மே மபோய், அந்  
கம்தபனியின் தசயல்போடுகள் பற்றித் த ரிந்துதகோண்மடன். கம்தபனிக்மக 
நோன் ோன் ஓனர் என்றல்லவோ ரீத்துவிடம் பீலோ விட்டிருக்கிமறன்! 

 
என் கோ ல் ம வர க்குப் பிறந் நோள் பரிசு வோங்க ரவர 

நரகக்கரடக்குப் மபோமனன். கடுகு ரசஸில் இருந்  ஒரு ரவரத்ர ப் 
பதித்து, அந்   ங்க ம ோதிரத்துக்கு விரல ஐம்பதினோயிரம் ரூபோய் 
என்றோள் கரடப் தபண். 

 
''ஏ தபோண்ணு... எங்க ஏரியோ பிேோட்போர கரடக்கு வோ! இம  

மினுமினுப்பு, தஜோலிதஜோலிப்மபோடு ஐந்நூறு ரூபோய்க்கு ம ோதிரம் 
வோங்கிக் கோட்டுகிமறன்!'' என்மறன் கடுப்போக. 

 
''சோர்... நீங்க தசோல்ற கல்லுக்கு கியூபிக் ஸிர்மகோனியம்னு மபர். 

அச்சு அசலோ ரவரம் ோதிரிமய தஜோலிக்கும். ஆனோ, ரவரம்னோ அது 
ரவர ோத் ோமன இருக்கணும்?'' என்று சிரித் ோள் கரடப்தபண். 

 
ஒரு சின்ன மயோசரன... என்ன ோன் என் கோ ல் ஒரிஜினல் 

என்றோலும், அ ற்கோக ஐம்ப ோயிரம் ரூபோயோ  ண்டம் அழுவது? அந்  
ஸிர்மகோனியம் டூப்ளிமகட்ரடமய  ங்க ம ோதிரத்தில் பதித்துக்தகோடுத் ோல் 
என்ன? ரீத்துவிடம் தகோட்டிக்கிடக்கிற பணத்துக்கு, அவள் என் பரிரச 
என்ன தடஸ்ட் பண்ணியோ போர்க்கப் மபோகிறோள்?' 
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இந்  ஐடியோ ம ோன்றிய அடுத்  தநோடிமய, என்  னசோட்சி 
முன்னோல் வந்து என்ரன தசருப்போல் அடித் து. 'மடய் புறம்மபோக்கு! 
தூய்ர யோன கோ லில்கூட உன் திருட்டு த ோரபல் புத்திரயக் கோட்டுமற 
போர்த்தியோ?' என்று சிடுசிடுத் து. பின்னந் ரலயில்  ட்டிக்தகோண்மடன். 
இன்னும் கூட அம்ச ோக ஒளிவிட்ட மவதறோரு ரவர ம ோதிரத்ர த் 
ம ர்ந்த டுத்து விரல மகட்மடன். ஒரு லட்சத்து இருப ோயிரம் 
தசோன்னோள் அந் ப் தபண். ''கிஃப்ட் போர்சலோ தரடி பண்ணிடு'' என்று, 
உப்பிப் புரடத்  பர்ரஸ எடுத்ம ன். 

 
ரவரக் கரடயில் இருந்ம  த ோரபல் மபோட்மடன் ரீத்துவுக்கு. 
 
''ைோய் தசல்லம்! உனக்கு என் பர்த்மட கிஃப்ட்  யோர்.  ோர்ச் 10 

அன்னிக்கு கட்டோயம் தடல்லியில் ோமன இருப்மப?'' 
 
''ம்! அன்ரறக்கு கோரலயில் ோன் வர்மறன்.'' 
 
''சரி, அன்னிக்கு  தியம் மநரு போர்க்கில் நோ  மீட் பண்மறோம்!'' 
 
''எங்க அப்போவும் அன்னிக்கு தடல்லியில் ோன் இருப்போரு. வீட்டுல 

பர்த்மட தகோண்டோட்டத்துக்கு தபரிய ஏற்போடு பண்ணியிருக்கோங்க. நோன் 
வீட்ரட விட்டு தவளிமய வரமுடியு ோனு த ரியரலமய!'' 

 
''நீ எப்படியோச்சும் வர்மற... டயம் தசோல்லு!'' 
 
சின்ன  யக்கத்துக்குப் பிறகு, '' தியம் தரண்டு  ணி'' என்றோள் 

தபரிய  னசு பண்ணி ரீத்து. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
ஓடிப் மபோலோ ோ..? 
  
மநரு போர்க்... தசோன்ன மநரத்துக்கு என் பர்த்மட மபபி ரீத்து 
வந்துவிட்டோள். ஸ்வீட் போக்ஸில் இருந்து இனிப்ரப எடுத்து 
ஊட்டிவிட்மடன். ம ல் போக்தகட்டில் இருந்  பரிசுப் தபட்டிரய 

நீட்டிமனன். பேபே மபப்பரரக் கிழித் ோள். தவல்வட் தபட்டிரயத் 
திறந் ோள். அ னுள் இருக்கும் தவங்கோயச் சருகு சிவப்புக் கோகி த்ர  
நீக்கினோள். மின்னிய ரவர ம ோதிரத்ர ப் போர்த்து மு லில் திரகத்து, 
பிறகு  கிழ்ச்சியில் துள்ே...வில்ரல! ரீத்துவின் கண்களில் எப்மபோதும் 
த ரிகிற மசோகம் தரண்டு வீரச கூடிப்மபோனது. 

 
என்ரன நிமிர்ந்து போர்த் வள், ''இ ற்குப் தபயர் பிறந்  நோள் 

பரிசோ? இல்லோட்டி, நீ தகோடுக்கிற நிச்சய ோர்த்  ம ோதிர ோ?'' என்றோள். 
  
எனக்மக அப்மபோது ோன் உரறத் து. 'ஓ, அப்படி ஒண்ணு 

இருக்மகோ?' 
 
''ஆ ோ ரீத்து. 'ப்ரப்மபோஸ்' பண்ணத் ோன்! நீ என்ரனக் கல்யோணம் 

பண்ணிப்பியோ?'' 
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போர்க்கின் தவளிமய விரரயும் வோகனங் கரே தவறித் ோள். 

''எனக்கு ஏற்தகனமவ கல்யோணத்துக்கு நிச்சய ோகிருச்சு விஜய்!'' 
 
''மைய், சும் ோ ோமன கலோய்க்கிமற?'' 
 
''நிஜ ோமவ தசோல்மறன்! உத் ரப் பிரம சத்துல இருக்கிற ரோஜ 

குடும்பத்துப் ரபயன் கன்வர் இந் ர் சிங்... அவன் ோன்  னக்கு 
 ரு கனோ வரணும்னு எங்க அப்போ முடிவு பண்ணிட்டோர். குரறஞ்ச 
பட்சம் ஒரு டிகிரி வோங்குற வரரயோச்சும்கல்யோணம் மவண்டோம்னு 
மபோரோடிமனன். 'அப்ப நிச்சய  ோர்த் த்ர   ட்டு ோவது இப்ப முடிச்சிடு 
மவோம்'னு நடத்திட்டோரு அப்போ!'' 

 
''உனக்கு  ோப்பிள்ரேரயப் பிடிச்சிருக்கோ ரீத்து?'' 
 
''பணமும் பகட்டும்  ட்டும் அவனுக்கு இருந் ோ பரவோ இல்ரலமய... 

எங்க அப்போவுக்கும் அண்ணனுக்கும் இருக்கிற அம  தவறித் னம்               
அவனுக்கும் இருக்கு. நிச்சய ோர்த் ம் நடந்  அன்னிக்மக அவன் 
என்கிட்மட நடந்துகிட்ட வி ம் அவ்மேோ வலி உண்டோக்கிடுச்சு. 
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அம் ோகிட்மட தசோல்லி அழும ன். அவங்க ோன், படிப்பு முடியற 
வரரயோவது ஒரு  ோற்றம் இருக்கட்டும்னு மபோரோடி, என்ரன 
லக்மனோவில் இருந்து தடல்லி கோமலஜில் தகோண்டோந்து மசர்க்க 
தபர்மி ன் வோங்கினோங்க. ஆனோலும், அப்பப்ப லக்மனோ 
மபோகும்மபோத ல்லோம் அந்  கன்வர் இந் ர் சிங் என்ரனத் ம டி வந்து 
தகோடுக்கிற டோர்ச்சர்  ோங்கமவ முடியரல!'' 

 
என் ம கம் தநருப்புக் குழம்போனது. 
 
''அப்ப எதுக்கோக மயோசிக்கிமற ரீத்து? இந்  நிமி ம , இப்படிமய 

என்கூட வந்திடு! நோன் உன்ரன ரோணி  ோதிரி தவச்சுக் கோப்போத் மறன். 
ஏற்தகனமவ நோன் எல்லோ ஏற்போடும் பண்ணிட்மடன்!'' 

 
ரீத்து என்ரன கலவர ோகப் போர்த் ோள். ''மவணோம் விஜய். உனக்கு 

எங்க குடும்பம்பத்தித் த ரியோது... எனக்கு நிச்சயம் ஆகியிருக்கிற கன்வர் 
இந் ர் சிங் ஃமபமிலிபத்தியும் த ரியோது. உன்னோட்டம் ஒரு ரபயன் என் 
வோழ்க்ரகயில வர்றோன்னு த ரிஞ்சோமல மபோதும். முடிஞ்சது உன் கர !'' 

 
''எனக்கும் சப்மபோர்ட் பண்றதுக்கு ஆள் பரட இருக்கு! என் ம மல 

ரக ரவக்கட்டும ... போர்க் கலோம்!'' என்று  ரல உலுக்கி, சட்ரடக் 
ரகரய  டக்கி நோன் சிலுப்பிமனன். 

 
ரீத்து என் ம ோரேத் த ோட்டுத் திருப்பினோள். ''என் குடும்பம்பத்தித் 

த ரிஞ்சுக்கணும்னு நீ ஆரசப்பட்டிமய... இப்ப தசோல்மறன் மகளு! என் 
அப்போ யோரு த ரியு ோ? உத் ரப் பிரம ச உள்துரற அர ச்சர் 
தஜகன்னோத் ரோய்!'' 
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எதலக்ட்ரிக் டிரோன்ஸ்ஃபோர் ரில் சிக்கிய கோக்கோ மபோல் ஆமனன். 
''தஜகன்னோத் ரோயோ? உ.பி. மு லர ச்சருக்மக சவோல்விடுற சக்தினு 
தசோல்வோங்கமே...  ோஃபியோ கும்பரல தவச்சுக்கிட்டு எர யும் சோதிக்கிற 
தடரர் லீடர்னு தசோல்வோங்கமே... அந்  தஜகன்னோத் ரோயோ உங்க 
அப்போ?'' - நோக்கு ஒட்டிக் தகோண்டது. 

 
''ம்...!'' 
 
''நீ த ஹ்ரூலி ஏரியோவுல  ங்கியிருக்கிற ோ தசோன்னிமய... அது..?'' 
 
''மகள்விப்பட்டிருப்பிமய.... விமவக் விக்கி ரோய்! என்மனோட தசோந்  

அண்ணன். அவமனோட பங்கேோவுல ோன் இருக்மகன்! 'நம்பர் சிக்ஸ்'னு 
தசோன்னோமல, அந்  ஏரியோவுல எல்மலோருக்கும் த ரியும்... அந்  
பங்கேோ ோன்!'' 

 
''ரூபி கில் அப்படினு ஒரு அப்போவிப் தபோண்ரணக் தகோன்னுட்டு... 

அந்  வழக்கில் இருந்து சுலப ோ  ப்பிச்சு வந் ோமன... அந்  விமவக் 
விக்கி ரோமயோட  ங்கச்சியோ நீ?'' 

 
ரீத்து துவண்டு என் ம ோளில் சரிந் ோள். 
 
''அந்  மகஸ்ல எங்க அண்ணன் விடு ரல ஆனதுக்கு அப்புறம், 

ஊமர எங்க குடும்பத்துக்கு சோபம்விடுது விஜய்! அந் க் குடும்பத்துல 
ஏன் ோன் தபோறந்ம மனோன்னு அவ ோன ோ இருக்கு. ஈவு இரக்கம் 
இல்லோ  அடுத் வங்க தசோத்துகரே அபகரிக்கிறது...  னசோட்சிரயக் 
தகோன்னுட்டு உயிர்கரேப் பறிக்கிறதுனு போவக் கணக்ரக ஏத்திக்கிட்மட 
மபோறோங்க என் அப்போவும் அண்ணனும். என் அம் ோவும் நோனும் 
எவ்வேமவோ அழுது தகஞ்சியும் அவங்க  ோறுற வழியோத் த ரியரல. 
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என்ரன  ோதிரிமய என் அம் ோவும் நரடதபோண ோத் ோன் நட ோடிக்கிட்டு 
இருக்கோங்க!'' என்று க றினோள். 

 
நோன் அவள் கண்ணீரில் உ டு பதித்ம ன். ''அழோம  ரீத்து. இனி 

அவங்க யோரும  உனக்கு மவணோம். நோன் இருக்மகன்!'' 
 
''இவ்மேோ தசோல்மறமன... இதுக்கு அப்புறமும் நீ என்ரனக் 

கல்யோணம் பண்ணிக்கிற ஐடியோவில் ோன் இருக்கியோ விஜய்?'' - 
விசும்பலின் ஊமட வியப்பு கோட்டினோள் ரீத்து. 

 
நோன் மூச்ரச ஆழ ோக இழுக்கிமறன். ''நீ உன்ரனப்பத்தி எல்லோம  

தசோல்லிட்மட... இதுக்கப்புறமும் உன்கிட்மட சில வி யங்கரே நோன் 
 ரறக்கிறது போவம். ஒளிவு  ரறவு இல்லோ  இருக்கிறது ோன் நம்  
கோ லுக்குச் தசய்யுற நிஜ ோன  ரியோர . இப்ப நோன் தசோல்றர க் 
மகளு. அதுக்கு அப்புறம் நீ ோன் தசோல்லணும்... நோ  கல்யோணம் 
பண்ணிக்கலோ ோ, மவண்டோ ோனு!'' 

 
ரீத்து கோத்திருந் ோள். 
 
என் மபர், சோதி, அந் ஸ்து... அவளிடம் நோன் தசோல்லிரவத்  

எதுவும  உண்ர  இல்ரல என்பர ப் மபோட்டு உரடத்ம ன். ரீத்துவின் 
விழிகளில் உக்கிரம்!  ோறி  ோறி என் கன்னத்தில் அரறந் ோள். 
 றுபடியும் விசும்பத் த ோடங்கினோள். ''அப்மபோ நீ விஜய் சிங்  ோக்கூர் 
கிரடயோது. உன் மபர் முன்னோ... அப்படித் ோமன! ஏண்டோ என்ரனச் சுத்தி 
எல்லோரும  இப்படி அமயோக்கியனுங்கேோ வந்து வோய்க்கறீங்க? அப்ப நீ 
யோரு? இத் ரன தூரம் எனக்கோக தசலவு பண்றிமய... ஏது இந் ப் 
பணம் எல்லோம்?'' - என் சட்ரட கோலரரப் பிடித்து உலுக்கினோள். 
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தூய கோ லன்  ன் அடிப்பரட அரடயோேங்கரே  ரறக்கக் கூடோது 
என்கிற அேவுக்கு நோன்  ர் ம் கோத்துவிட்மடன். ஆனோல், நோன் ஒரு 
த ோரபல் திருடன் என்பர மயோ, சூட்மகஸில் கிரடத்  பணத்ர த் ோன் 
இப்படி 'ஜல்சோ' பண்ணிக்தகோண்டு இருக்கிமறன் என்பர மயோ 
அவளிடம் இப்மபோர க்கு தசோல்ல மவண்டோம் என்று அறிவு  டுத் து. 

 
''அட்ரடப் தபட்டி  யோரிக்கிற கம்தபனிக்கு நோன் ஓனர்னு தசோன்னது 

தபோய். அங்மக நோன் ம மனஜரோ இருக்மகன்!'' 
 
இப்மபோது இன்னும் ஆழ ோக என்ரன ஊடுருவுகிறோள். 
 
''அப்படின்னோ இந்  ரவர ம ோதிரம் வோங்க உன்கிட்மட ஏது கோசு? 

திருடினியோ... தகோள்ரே அடிச்சியோ... தசோல்லு!'' 
 
நோன் மிச்சம் ரவத்திருந்  அந்  ஒரு தபோய் இன்தனோரு 

தபோய்ரயக் குட்டி மபோடரவத் து. '' ன்னிச்சிடு ரீத்து. இது ஒரிஜினல் 
ரவரம் இல்ரல. டூப்ளிமகட்! இதுக்குப் மபரு கியூபிக் ஸிர்மகோனியம்!'' 
- கரடக்கோரப் தபண் தசோன்னது இங்மக உ வியது. 

 
''எதுக்கு முன்னோ... ஏன் இப்படி? என்ரனப்பத்தி நீ என்ன ோன் 

நிரனச்மச? இப்படி ஒரு மபோலி ரவரத்ர   ங்க ம ோதிரத்தில் பதிச்சுக் 
தகோடுக்கணும்னோகூட, உன்மனோட ஒரு  ோச சம்பேத்தில் போதி             
மபோயிருக்கும ... இத ல்லோம் தகோடுத்து ோன் உன் கோ ரல நீ 
நிரூபிக்கணு ோ?'' -  றுபடி கண்ணீரோல் என் சட்ரடரய நரனத் ோள். 
கூடமவ, 

 
''அப்ப அன்னிக்கு ஃரபவ் ஸ்டோர் மைோட்டல்ல என்கிட்மட சண்ரட 

மபோட்டு பில் தகோடுத்திமய... அதுவும் நீ  ோசம் பூரோ ரத் ம் சிந்தி 
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உரழச்ச கோசு ோமன? ஒரு தபோண்ரண இம்ப்தரஸ் பண்ணுறதுக்கோக 
இப்படி பந் ோ கோட்டி, உன் அம் ோரவயும்  ங்கச்சிரயயும் பட்டினி 
மபோட்டியோ?'' என்று மகவினோள். 

 
''லட்சமும் மகோடியும் எனக்கு மவணோம் முன்னோ! தபோய்யும் 

பித் லோட்டமும் துமரோகமும் இல்லோ  ஒரு வோழ்க்ரக இருந் ோ... அதுமவ 
மபோதும். இப்பவோச்சும் உண்ர ரயச் தசோன்னிமய... அது மபோதும்டோ 
எனக்கு!'' 

 
முத் ங்கேோல் என் கன்னத்ர  நரனத் ோள் ரீத்து. 
 
''நம்  நட்பு த ோடரு ோனு மகட்டிமய... அதுக்கு இ ோண்டோ பதில்!'' 

என்றவள், என் மீது தூக்கி எறிந்  ம ோதிரப்தபட்டிரயத் திரும்பவும் 
வோங்கிக் தகோண்டோள். அதில் இருந்  ம ோதிரத்ர  எடுத்து  ன்  ோர்பு 
உள்ேோரடக்குள் நழுவவிட்டோள். ''உன்மனோட நிச்சய ோர்த்  ம ோதிரத்ர  
ஊர் உலகத்துக்குத் த ரியுற  ோதிரி என்னோமல மபோட்டுக்க முடியோது. 
மநரம் வர்ற வரரக்கும் இது என் இ யத்துக்குப் பக்கத்திமலமய 
இருக்கட்டும்!'' 

 
அரணத்துக்தகோண்டோள் ஆரச ஏஞ்சல். 
 
எத் ரன மநரம் கட்டுண்டு இருந்ம ோம ோ... யோரனயின் துதிக்ரக 

ஒன்று என் ம ோரே அழுத்தி முறித் மபோது வலி தபோறுக்கோ ல் நிஜ 
உலகம் மீண்மடன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
கோ ல் சடுகுடு... 
  
என் முதுரக அமுக்கியது யோரன அல்ல... முறுக்கு மீரசமயோடு 

கனல் த றிக்கக்கோட்சி  ந் வன் ரோம்சிங்! ரீத்துவின் துப்போக்கி போடிகோட்! 
இன்தனோரு ரகயோல் ரீத்துரவ இழுத் ோன். 

 
''போப்போ... உன்ரன இப்படி ஒரு நிரலர யில் ரபயோஜி  ட்டும் 
போர்த்திருந் ோ, என்ன நடந்திருக்கும் த ரியு ோ? அப்போவும் 
அம் ோவும் பிறந் நோள் மகக்மகோட வீட்டுல கோத்திருக்கிற மநரத்துல, 
நீ தசய்யக்கூடிய கோரிய ோ இது?'' என்றபடி அவரே மூட்ரட 
கட்டித் தூக்கோ  குரறயோக இழுத்துச் தசன்றோன் ரோம்சிங். சற்று 
தூரம் மபோனதும் அழுத்  ோக ஒரு  டரவ என்ரன முரறத் ோன். 
' வமன, தவச்சுக்கமறண்டோ உன்ரன!' என்ப ோக என்ரன ஏற 
இறங்க அேந்து... கண்கேோல் மபோட்மடோ பிடித் ோன். 

 
கூலிக்கு  ோரடிக்கிற த ய்க்கோப்போேனுக்மக இத் ரன 

மகோபமும், தவறியும் இருந் ோல்... ரீத்துவின் அப்போவும் அண்ணனும் 
என்ரன என்ன தசய்வோர்கள்! 

 
உ ோர்டோ முன்னோ... உ ோர்! 
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இனி ரீத்துரவப் போர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்ரகமய 
மபோய்விட்டது. என் கோ ல் அந்  போர்க்கிமலமய புர க்கப்பட்டது என்ற 
முடிமவோடு நோன் வீடு திரும்பிய அம   ோரல, எங்கள் குடிரசக்குப் 
பக்கத்தில் இருக்கிற குல்த ோகர்  ரத் டியில் என் வேர்ப்புத்  ங்ரக 
சம்ப்பி, ஒரு தநட்ரட ஆமேோடு நின்று மபசிக்தகோண்டு இருப்பர ப் 
போர்த்ம ன். அட்ரடக்கரியோக இருந் ோன் அவன். மபச்மச திக்கித் திக்கி 
வந் து. அவனுக்கு என்ரனத் த ரியோது. சம்ப்பிக்மகோ இரண்டு கண்ணும் 
கிரடயோது. நோன் கண்டும் கோணோ துமபோல அவர்ரேத்  ோண்டிக் 
குடிரசக்குள் வந்துவிட்மடன். 

 
 றுநோள் கோரல, ''யோரு சம்ப்பி, மநத்து நீ மபசிட்டு இருந்திமய?'' 

என்மறன். 
 
சம்ப்பியின் போர்ரவயற்ற கண்களின் இர கள் பட்டோம் பூச்சியோகப் 

படபடத் ன. ''நீயும் போர்த்தியோ அவரர. நம் குடியிருப்புக்குப் 
பக்கத்துல ோன் இருக்கோரு. என் ஃப்தரண்டு'' என்றவள், துளி த ௌனம் 
கோத்து, ''அவரு போர்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கோரு முன்னோ?'' என்றோள் 
தவட்கத்ம ோடு! 

 
புரிந் து எனக்கு. 
 
''கறுப்போ... உயர ோ... நல்லோத் ோன் இருக்கோன்!'' 
 
சம்ப்பி முகத்தில் அரும்பிய புன்னரக எனக்தகோரு சந்ம ோ த்ர க் 

தகோடுத் து. 'தபோண்மண... உன் ஆளு த ன்ரன  ரத்துல போதியோ, 
மகோ ோளி  ோதிரி இருக்கோன்' என்று தசோல்லி அவள் கோ ரலக் தகடுக்க 
விருப்பம் இல்ரல. அவள் குரறகள் த ரிந்தும், ரகப்பிடிக்க ஒருத் ன் 
கிரடத் ோல் சரி! 
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அடுத்  வோரம் பூரோ ரீத்து கூப்பிடமவ இல்ரல. என் வலி 
கூடிக்தகோண்மட மபோனது. திடீதரன்று அவள் ஃப்தரண்டு  ோலினி 
அரழத் ோள். 

 
''முன்னோ! ரீத்துரவ பயங்கர ோ கோவல் மபோட்டு வீட்டுல அரடச்சு 

தவச்சிருந் ோங்க. நோன் எப்படிமயோ தபோய் தசோல்லி தகோஞ்ச மநரத்துக்கு 
தவளிமய கூட்டி வந்திருக்மகன். தவஸ்ட் எண்ட் ஏரியோவுக்கு உடமன வோ. 
உன்கிட்மட அவ அவசர ோ ஏம ோ தசோல்லணு ோம்.'' 

 
அட்ரரஸக் குறித்துக்தகோண்டு டோக்ஸியில் பறந்ம ன்.  ள்ளித் 

 ள்ளி வீடுகள் இருந்  ஒதுக்குப்புற 
ஏரியோ... வீட்டு வோசலிமலமய 
நின்றிருந்   ோலினி என்ரன உள்மே 
கூட்டிப்மபோனோள்.  

 
அங்மக ஓர் அரறக்குள் இருந்  

ரீத்து என் குரல் மகட்டு ஓடி வந் ோள். 
போர்த் தும் தநோறுங்கிப் மபோமனன். 
கன்னம் கிழிந்து வீக்கம் கண்டிருந் து. 
தநற்றியில் நீே ோகக் கோயம்... ர யல் 
மபோட்டு இருந் து. கண்கரேச் சுற்றி 
ர மபோல கருவரேயம்! 

 
தநோண்டி தநோண்டி நடந்துவந்து 

என் மீது த ோத்  ோக விழுந் ோள் ரீத்து. 
 
''ஐமயோ ரீத்து... என்ன ஆச்சு உனக்கு?'' 
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''அன்னிக்கு எல்லோத்ர யும் ரோம்சிங் வீட்டுல தசோல்லிட்டோன், 
முன்னோ. என் பிறந்  நோள் என்கிற ோல், அப்போ என்ரன 
அடிக்கோ விட்டோரு. ஆனோ கத்தித் தீர்த்துட்டோரு. ரோத்திரி அண்ணன் 
வீட்டுக்கு வந் தும் அவன்கிட்மட எல்லோத்ர யும் தசோல்லிட்டோரு. 
அவன் ோன்... அவன் ோன் என்ரன...'' 

 
''யோரு.... அந்  நோய்ப்பயல் விக்கி ரோய் ோன் இப்படி கோட்டுத் ன ோ 

அடிச்சோனோ? இப்ப அவன் எங்மக இருக்கோன் தசோல்லு! அவரனக் 
தகோன்னு புர க்கோ  விடறதில்ரல இன்னிக்கு!'' என்று வீறிட்டு 
அலறிமனன். ரீத்துவின் ஒவ்தவோரு துடிப்பும் எனக்குள் வலியோக 
இறங்கியது. 

 
''என் த ோரபல் மபோரனயும் பிடுங்கிட்டோங்க, முன்னோ. நல்லகோல ோ 

 ோலினி வந் ோ வீட்டுக்கு. சோக்குமபோக்கு தசோல்லி அவமேோட வர 
முடிஞ்சது! உன்ரன உ ோர்ப்படுத் த் ோன் வந்ம ன், முன்னோ. 
ந க்குள்மே கோ ல் எல்லோம் மவணோம். அது நடக்கோது. நீ நல்லோ 
இருந் ோ, அதுமவ மபோதும். மபோயிடு முன்னோ... என்ரனப்பத்தி இனிம  
மயோசிக்கோம ! தடல்லி மபோலீஸிலும் அவங்களுக்கு இல்லோ                
ஆள்கிரடயோது. அவங்க எப்படியோச்சும் உன்ரனத் ம டிக் 
கண்டுபிடிச்சுடுவோங்க...'' 

 
வோய்த ோழி ோன் விலக்கியம   விர, ரீத்துவின் கரங்கள் என்ரன 

இறுகத்  ழுவியிருந் ன. 
 
''ரீத்து... உன்ரன இந்  நிரலர யில விட்டு எப்படி நோன் 

மபோமவன்? உன் உயிருக்கு ஏ ோச்சும் ஆயிடும ோனு பய ோ இருக்கு 
ரீத்து!'' என்று க றிமனன். 
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''இல்மல முன்னோ... என்ரன அவங்க ஒண்ணும் பண்ண ோட்டோங்க. 
என்ரன நிச்சயம் பண்ணி இருக்கோங்கமே  ோப்பிள்ரே... அவமனோட 
குடும்பத்ர  தவச்சு, உ.பி. அரசியலில் என் அப்போவும் அண்ணனும் 
தபரிசோ கோய் நகர்த் ப்மபோறோங்க. அதுக்கு அவங்களுக்கு நோன் 
உசுமரோட மவணும். என்ரன அந்  கன்வர் இந் ர் சிங் ரகயில பத்திர ோ 
புடிச்சுக் தகோடுத்ம  ஆகணும் அவங்களுக்கு! அதுக்கோகவோவது இனி 
என்ரன ஒண்ணும் தசய்ய  ோட்டோங்க!'' 

 
''நீ இப்பமவ என்மனோட வந்துடு ரீத்து! கண்கோணோ  எங்கோச்சும் 

ஓடிப் மபோயிடலோம். யோருக்கும் இது வரரக்கும் நோன் யோருன்னு 
த ரியோது. என் வீடும் த ரியோது. இந்  உலகம் தரோம்பப் தபரிசு ரீத்து'' 
- நோன் தசோல்லிக்தகோண்டு இருக்கும்மபோம  என் த ோரபல் மபோன் 
அடிக்கிறது. புது மபோரன வோங்கிய பிறகு, ரீத்து  விர ஒருத் ருக்கும் 
நோன் என் நம்பரரக் தகோடுக்கவில்ரல. ஸ்கிரீனில் த ரிந் து முற்றிலும் 
புதிய நம்பரோக இருந் து. 

 
பட்டரனத்  ட்டி கோதில் ரவத்ம ன். தசல்மபோன் குலுங்கியது- 
 
''அடிங்... யோருகிட்மட வந்து விரேயோடுற? என்  ங்கச்சிமயோட 

இனி உன்ரனப் போர்த்ம ன்... பன்னி அறுக்கிற  ோதிரி துண்டு துண்டோ 
அறுத்து என் பண்ரணயில் இருக்கிற நோய்களுக்குத் தீனியோப் 
மபோட்டுடுமவன்! புரியு ோடோ திருட்டுத்...'' என்று  றுமுரன பிழம்பு கக்க... 

 
''ைமலோ! ைமலோ... யோரு?'' என்று குரல் உரடந்ம ன். 
 
''நோன் ோண்டோ... அவமேோட அண்ணன் விமவக் விக்கி ரோய்!'' 
 
படக்தகன்று அறுந் து இரணப்பு. 
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ரீத்து, ''மபசினது என் அண்ணன்... ரரட்டோ முன்னோ?'' என்றோள் 
திகிமலோடு. 

 
''ஆ ோ... ஆனோ, அவனுக்கு எப்படி என் நம்பர் த ரியும் ரீத்து?'' 
 
''அவங்க ோன் என் த ோரபரலப் பிடுங்கி தவச்சுக்கிட்டோங்கமே... 

அதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போங்க!'' என்று தவடதவடத் வள், ''இனி 
உன்ரன அவங்க ஈஸியோ ம டி வந்திடுவோங்க. இப்ப ந க்கு இருக்கிற 
ஒமர வழி நீ தசோன்ன  ோதிரி ஓடிப் மபோயிடறது ோன்!'' என்று 
பரபரத் ோள். 

 
''ஆ ோ ரீத்து... இந்  நிமி ம  நோன்  யோர்.'' 
 
''எங்மக மபோமவோம்?'' 
 
''எங்மக மவணோலும்..! உன்ரன நல்லபடி தவச்சுக்கோப்போத்  என் 

கிட்மட பணம் இருக்கு!'' 
 
''ஏது முன்னோ... எப்படி?'' 
 
''எல்லோம் அப்புறம் தசோல்மறன் ரீத்து! நீ கிேம்பு மபோகலோம். நோ  

ஓடி ஒளிஞ்சோலும் கண்டுபிடிக்க முடியோ  தபரிய சிட்டின்னோ... அது 
மும்ரப ோன்!'' 

 
ரீத்து இப்மபோது மயோசித் ோள். ''ஒண்ணு தசய்மவோம்!  ோர்ச் 23-ம் 

ம தி என் அண்ணன்  ன்மனோட பண்ரண வீட்டுல ஒரு தபரிய போர்ட்டி 
தவக்கிறோன். ரூபி கில் தகோரல மகஸில்  ப்பி வந் துக்கு! அன்னிக்கு 
அவமனோட ோன் என் அப்போவும் இருப்போரு. அவங்க தரண்டு மபர் 
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கவனமும் போர்ட்டியில இருக்கும்மபோது  ப்பிச்சுப் மபோனோத் ோன்... 
சு ோரிக்கிறதுக்குள்மே தவகு தூரம் மபோய்ச் மசர முடியும்!'' என்று அவள் 
தசோன்னதும் எனக்கு சரியோகமவ பட்டது! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
   
விதி வீசிய வோள்! 
  
 ோர்ச் 23 அன்று 'தகோரலகோர நிரபரோதி'யோன  ன் அண்ணன் 

தகோடுக்கிற போர்ட்டிரயக் குறிப்பிட்ட ரீத்து, அது ோன் நோம் 
சந் டி இல்லோ ல் மும்ரபக்கு ஓடிப் மபோக உகந்  நோள் 
என்று தசோன்னமபோது, 'அது சரி' என்மற பட்டது எனக்கு. 

 
''அப்படின்னோ...  ோர்ச் 23-ம் ம தி ரோத்திரி மும்ரப கிேம்புற 

டிதரயினில் டிக்தகட் எடுத்துதவச்சிடவோ?'' என்மறன் அவசர ோக. 
 
ரீத்துவின் ம ோழி  ோலினி, ''விடியற்கோரல அஞ்சரர  ணிக்கு 

பஞ்சோப் த யில் கிேம்புற ோ எனக்கு ஞோபகம்!'' என்றோள். 
 
''நல்லது! முன்னோ, நீ 24-ம் ம தி விடியற்கோரல கிேம்புற 

டிதரயினுக்கு டிக்தகட் எடுத்துடு. 23-ம் ம தி ரோத்திரி 11  ணிக்கு என் 
அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்திடு. அதுக்குப் பின்புறம் ஒரு மகட் இருக்குது! 
டோக்ஸிமயோடு  யோரோக் கோத்திரு. மநரோ ஸ்மட னுக்குப் மபோகோ  
எங்கோவது ஒளிஞ்சிருந்துட்டு, ரயில் கிேம்புற மநரத்துக்குப் மபோய் 
ஏறிடலோம்!'' என்று கச்சி  ோகத் திட்டத்ர ச் தசோன்னோள் ரீத்து. 
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ஆ ோம், திட்டம் என்னமவோ கச்சி  ோகத் ோன் இருந் து. ஆனோல், 
விதி மவறு ஒரு திரரக்கர  வசனம் எழுதிவிட்டது! 

 
ரயிலுக்கு டிக்தகட் தரடி! ஆனோல், என் அம் ோ  ற்றும் சம்ப்பி 

பற்றிய கவரல என்ரன அரித்த டுத் து. 
அம் ோகூட தகோஞ்ச நோரேக்கு நோன் 
இல்லோ ல்  ோக்குப்பிடிப்போள். தரண்டு 
கண்ணும் இல்லோ  சம்ப்பி? 

 
சமீபகோல ோக அவள் சிரித்துப் மபசி 

 கிழ்ச்சி கோட்டும் தநட்ரட ஆளின் ஞோபகம் 
வந் து. அவமனோடு ோன்  ன் வோழ்க்ரக 
என்ற முடிவுக்கு சம்ப்பி வந்திருந்  ோகமவ 
ம ோன்றியது. கரடசியோக தரண்தடோரு 
 டரவ அந்  தநட்ரடமயோடு அவரேப் 
போர்த் மபோது, வோய்விட்டுக் கலகலதவன்று 
சிரித்துக்தகோண்டு இருந் ோள். அப்படி ஒரு 

சிரிப்ரப அவளிடம் அ ற்கு முன்பு நோன் போர்த் து இல்ரல. 
 
தசோல்லோ ல்தகோள்ேோ ல் கோணோ ல் மபோகக் கூடோது. அம் ோ, 

சம்ப்பியின்  னம் தநோறுங்கிப்மபோகும். 
 
''அம் ோ, இன்னும் மூணு நோளில் நோன் மும்ரப மபோமறன்!'' 

என்மறன். 
 
''என்ன வி யம் முன்னோ.... புதுசோ மவரல கிரடச்சிருக்குனு 

தசோன்னிமய... அது வி ய ோவோ?'' 
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''இல்லம் ோ... நோன் கல்யோணம் பண்ணிக்கப்மபோமறன்!'' 
 
அம் ோவின் புருவம் சுளித்து, ரிலோக்ஸ் ஆனது. 
 
''யோருடோ தபோண்ணு? அர யோச்சும் எங்களுக்குச் தசோல்லுவியோ?'' 
 
''அவ மபரு ரீத்து!'' 
 
''அவ மும்ரபயில இருந்து இங்மக வந் வேோ?'' 
 
''இல்மல... இம  த ஹ்ரூலி ஏரியோவுல இருக்கிறவ ோன்!'' 
 
''ஓ! த ஹ்ரூலியில் ஏ ோச்சும் வீட்டுல பத்து போத்திரம் 

ம ய்க்குறோேோ?'' 
 
''இல்லம் ோ... அந்  பங்கேோவுக்மக அவ ோன் இேவரசி. 

தசோல்லப்மபோனோ, நம்  நோட்டுல இருக்கிற தபரிய பணக்கோரக் 
குடும்பங்களில் அவ குடும்பமும் ஒண்ணு!'' 

 
''மபோடோ முன்னோ... உனக்கு எப்பவும  விரேயோட்டு ோன்!'' 
 
''நிஜ ோத் ோம் ோ தசோல்மறன். நோனும் அவளும் மும்ரபக்கு 

ஓடிப்மபோமறோம். அங்மக மபோய் நோன் தசட்டில் ஆனதும்  கவல் 
அனுப்புமறன்... நீயும் சம்ப்பியும் அங்மக வந்திடுங்க. சம்ப்பிக்கு 
மும்ரபயில் ோன் கண் ஆபமர ன். ஜம்முனு கல்யோணம் பண்ணிக்கிட்டு 
அவளும் நம்ம ோடத் ோன் வோழப் மபோறோ!'' 

 
''குழப்புறிமயடோ  கமன! தபோண்ணு யோருனு தசோல்லு!'' 
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''நோன் குழப்பரலம் ோ... தஜகன்னோத் ரோய் த ரியு ோ? உ.பி. 
மினிஸ்டர். அவமரோட தபோண்ணு ோன்!'' 

 
இப்மபோது அம் ோவின் ரககள் அதிர்ந்து வோரயப் 

தபோத்திக்தகோள்கின்றன. ''ஈஸ்வரோ! இத ன்னடோ கூத்து?'' 
 
''அம் ோ... ப றோ க் மகளு! நீ ோமன 'கர் ோ... கர் ோ'னு 

புலம்பிக்கிட்மட இருந்ம . இதுவரரக்கும் நோ  பட்ட அவஸ்ர க்தகல்லோம் 
எந்  கர் ோ கோரணம ோ... அம  கர் ோ ோன் இனிம  நம்  வோழ்க்ரகரய 
சூப்பரோ  ோத் ப்மபோகுது.'' 

 
''கிரடயோதுடோ முன்னோ... கிரடயோது! 'கர் ோ'  றுபடி நம்ர க் 

தகோண்டுமபோய் அந்  தகோரலகோரக் குடும்பத்துக்கிட்மட  ோட்டிரவக்கப் 
மபோகுது... அ ோன் போழோப்மபோன உன் கோ ல் ரூபத்துல இப்மபோ 
நடக்குது!'' 

 
''என்னம் ோ தசோல்மற நீ?'' 
 
''மடய், நம்  அப்போ எப்படி தசத்துப்மபோனோருனு உனக்கு ஞோபகம் 

இருக்கு ோ? இந்  குடிரசக்கு வர்றதுக்கு முந்தி நோ  
பிேோட்போரத்துல ோன் இருந்ம ோம்... அதுவோவது உனக்கு ஞோபகம் 
இருக்கு ோ? ஒருநோள் ரோத்திரி படுத்துக்கிடந்  நம்  கூட்டத்து ம ல, 
மபோர யிமல வந்து கோரர ஏத்தினது யோருனு நிரனக்குமற? நம்  அப்போ 
ரத்  தவள்ேத்துல துடிச்சு, தசத்துப்மபோனோமர... அதுக்குக் கோரணம் 
யோருனு நிரனக்குமற? அந்  தஜகன்னோத் ரோமயோட புள்ரே விமவக் 
விக்கி ரோய் ோண்டோ!'' 
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கோலடியில்  ரர கீமழ இறங்குவது  ோதிரி இருந் து. மிகப் 
பக்கத்திமலமய மபசிக்தகோண்டு இருந்  அம் ோவின் குரல் எங்மகோ 
தவகுதூரத்தில் இருந்து ஒலிப்பதுமபோல்  ோறியது. 

 
''ஆ ோண்டோ முன்னோ... கோரர ஓட்டின அந்  விமவக் விக்கி ரோரய 

மநரில் போர்த்  யோரும் மகோர்ட்டுக்கு வந்து சோட்சி தசோல்லிடோதீங்கனு 
அந்  தஜகன்னோத் ரோமயோட ஆளுங்க வந்து மிரட்டுனோங்கடோ! மீரசகூட 
முரேக்கோ  வயசுல இருந்  அந் ப் பயரல, அந்  ரோத்திரி 
மநரத்துலயும் த ருவிேக்கு தவளிச்சத்துல பளிச்சுனு போர்த் வங்கள்ல 
நோனும் ஒருத்தி. ஆனோ, அந் த் திமிரு புடிச்ச பணக் கோரங்கரே எதுத்து 
நோன் என்னன்னு மபோயிடோ சோட்சி தசோல்றது? புத்தி த ரிஞ்சும் த ரியோ  
வயசுல உன்ரனயும் தவச்சுக்கிட்டு, அப்புறம் நோன் எப்படி வோழ முடியும், 
தசோல்லுடோ?'' - நிறுத்திவிட்டு மூக்ரகச் சிந்தினோள் அம் ோ. 

 
''இம ோ இப்ப இருக்மகோம ... இந்  வீட்ரடப் பிடிக்கிறதுக்கும், நோ  

வோழுறதுக்கும் பணத்ர க் தகோடுத் ம  அந்  தஜகன்னோத் ரோய் ோண்டோ! 
உன் அப்பன் ரத் த்ர  த ருப் புழுதியில ஊறதவச்சிட்டு, அதுக்கு 
விரலயோத் ோண்டோ இந்  வோழ்க்ரகரய நோன் வோங்கிக்கிட்மடன். பக்கத்து 
சிவன் மகோயில்ல மவரல தசஞ்சு வர்ற கோசுல வயித்ர  மவணோ 
கழுவிக்கலோம். ஆனோ, கோத்து  ரழக்கு ஒண்டிக்க இந்  வீடு இல்லோ , 
உங்க அப்போமவோட துரணயும் இல்லோ , நோ  என்னடோ 
ஆகியிருப்மபோம்? உன்ரன டிகிரி வரரக்கும் படிக்க தவச்சிருக்க 
முடியு ோடோ என்னோல?'' - என் சட்ரட கோலரரப் பிடித்து உலுக்கினோள் 
அம் ோ. 

 
''இம ோ போருடோ  கமன... நீ அந்  வீட்டுப் தபோண்ரண 

இழுத்துகிட்டுப் மபோயி கல்யோணம் பண்மறன்னு தசோல்றர  என்னோல 
ஏத்துக்கமவ முடியோது. நன்றி உணர்ச்சினு ஒரு வோர்த்ர  இன்னிக்கும் 
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நம் ரே  ோதிரி ஏரழங்கேோல ோண்டோ உசுமரோட இருக்குது. அர  
என்னோல சோகடிக்க முடியோது. நோன் இப்பமவ மபோமறன்... அந்  விமவக் 
விக்கி ரோய் பங்கேோ எங்மக இருக்குதுனு எனக்குத் த ரியும். மநரோப் 
மபோயி வி யத்ர  நோமன அவன் கிட்மட தசோல்மறன்!'' என்று அம் ோ 
குடிரசயில் இருந்து தவளிமய மபோக... நோன் சிறுத்ர யோகப் போய்ந்து 
அவரே உள்மே இழுத்ம ன். சம்ப்பி திக்பிரர  பிடித் வேோக 
அத் ரனயும் போர்த்துக்தகோண்டு இருந் ோள். 

 
''ம ோ போரும் ோ... இந் க் கல்யோணத்ர  நீ நிறுத்திடலோம்னு 

நிரனச்சோ, அர விட முட்டோள் னம் எதுவும் கிரடயோது. அந் ப் 
தபோறுக்கிப் பயல் விக்கி ரோய் ஏற்தகனமவ என்ரன மபோன்லகூப்பிட்டு 
மிரட்டினோன். நோன் எங்மக இருக்மகன்னு கண்டுபிடிக்க அவனுக்கு 
தரோம்ப மநரம் ஆகோது. நோங்க தரண்டு மபரும் மும்ரபக்கு ஓடிப்மபோகத் 
திட்டம் மபோட்டிருக்மகோம்னு த ரிஞ்சோ, மு ல்ல அவன் ரீத்துரவத் ோன் 
தவட்டிப் மபோடுவோன். ம டி வந்து என்ரனயும் கண்ட 
துண்ட ோக்கிடுவோன். அ ோன் உனக்கு மவணு ோ தசோல்லு?'' 

 
 ரலயில் அடித்துக்தகோண்டு அழு ோள் அம் ோ. அப்போவின் 

 ரணத்துக்குப் பின்னோல் இருப்பவனும் அம  கிரோ கன் ோன் என்பது 
த ரிந்து, பீஸ் பீஸோகியிருந்ம ன் நோன். விதி எப்படிதயல்லோம் வோள் 
வீசுகிறது! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
வீட்டுக்குள் மவட்ரட நோய்கள்! 
 
''மடய் விமவக் விக்கி ரோய்! நீ என் அப்போரவ என்கிட்மட இருந்து 

நிரந் ர ோப்பிரிச்மச. பிச்ரசக் கோசு மபோட்டு எங்கம் ோ வோரய 
அடக்கிட்மட! இப்ப நோன் உன்  ங்கச்சிரயப் பிரிக்கப்மபோமறன்டோ, உன் 
குடும்பத்துல இருந்து. நோங்க சந்ம ோ  ோ வோழுமவோம். நீயும் 
உங்கப்பனும் புழுங்கிப் புழுங்கிச் சோவுங்கடோ!'' என்று க றிமனன் 
கூரரரயப் போர்த்து. 

 
கூடமவ, அடி  னசில்... அடி வயிற்றில் ஒரு குழப்பம் 

பிரசந்த டுத் து. தவள்ரேத் துணியில் தபோட்டலம்  ோதிரி கட்டிக்கிடந்  
என் அப்போவின் சடலம் கண்முன்னோல் வந் து. மபோலீஸ் இன்ஸ்தபக்டர் 
அடித்துக் தகோன்ற என் நண்பன் லல்லோனின் பிணமும் தபோட்டல ோக என் 
முன் வந் து. திடீதரன்று பிர ோண்ட பங்கேோவின் பளிங்குத்  ரரயில் 
கண்ணோடிப் தபட்டிக்குள் ரீத்து கண் மூடிக்கிடந் ோள். குடிரசக்கு 
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தவளிமய  ர தபஞ்ச் மபோட்டு,  ட்ட ரக  லர்கேோல் ஆன  ோரல சூட்டி 
என் சடலம் கிடந் து. திடுதிடுதவன ஆட்கள் சூழ்ந்துதகோண்டு 
ஓலமிட்டோர்கள். யோமரோ என்  ரலமுடிரயப் பற்றி இழுத்து, ''அடப் 
போவி... இப்படி பண்ணிட்டிமயடோ'' என்று ஓல மிட்டோர்கள். 

  
இல்ரல... ஓலமிடவில்ரல... யோமரோ அடிக்குரலில் அ ட்டுகிறோர்கள். 

என் முடிரயப் பற்றி இழுப்பதுகூட நிஜம் ோன்! 
 
''எந்திரிடோ ம ... ..மல!'' - என் அடி வயிற்றில் ஒரு ரீமபோக் ஷு 

அதிமவக ோக இறங்கி மீள்கிறது. குப்தபன்று வோயில் ரத் ம் கசிய 
சுருண்டு  ரரயில் கிடக்கிமறன். சக்தி வோய்ந்  ஒரு டோர்ச் ரலட்ரட என் 
கண்ணுக்கு மநரோக அடிக்கிறோன் ஒரு குண்டன். இன்தனோருத் ன் என் 
முடிரய  றுபடி இறுக்க ோகப் பற்றித் தூக்கி நிறுத்துகிறோன். 

 
வந்திருப்பது மூன்று மபர். ஒருத் ன் வழுக்ரகத்  ரலயன். 

 ோட்டியோக இருக்கிறோன் இறுக்க ோக டி  ர்ட் அணிந்து த ோப்ரபரய 
இறுக்கி ஜீன்ஸ் மபோட்டிருக்கிறோன். அடுத் வன், குட்ரட ஆசோமி... 
முழுக்ரக சட்ரடரய மபன்ட்க்குள் இன் பண்ணி யிருக்கிறோன். 
மூன்றோவது ஆள் தரோம்ப உயர ோக, சுருட்ரட முடியோக, சதுர முக ோக! 

 
''நீ ோமனடோ த ோரபல் முன்னோ?'' - வழுக்ரக  ண்ரடயன் என் 

 ரலமுடிரயப் பற்றி உலுக்குகிறோன். 
 
''ஏய், நீங்க யோரு?'' என்கிமறன் ரத் த்ர த் துரடத்  படி. 
 
''பிரிமஜஷ்... நீ சரியோ போர்த்துச் தசோல்லு!'' டோர்ச்ரச இன்னும் 

க்மேோஸோக என் முகத்தில் அடிக்கிறோன். 
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பிரிமஜஷ் என்கிற சதுர முகத் ோன் என்ரன ரடட் க்மேோஸப்பில் 
போர்த்துவிட்டு, ''இவமன ோன். இந்  நோய் ோன் என் கோர்ல இருந்து 
த ோரபல் மபோரன அடிச்சவன்!'' என்றோன். இப்மபோது எனக்கும் 
ஞோபகம் வருகிறது. நோன் அடித்  நூறோவது த ோரபல் இவனுரடயது. 
எதிர் முரனயில் பணப் தபட்டிபற்றி உத் ரவிட்ட குரலும் 'பிரிமஜஷ்' 
என்று ோமன தசோன்னது! 

 
வழுக்ரக  ண்ரடயன், ''த ோரபல்  ட்டுமில்மல  ம்பீ... எங்கமேோட 

இன்தனோரு தபோருளும் உன்கிட்மட இருக்கு!'' என்றோன். 
 
''எடுய்யோ ரகரய! நீங்க என்ன தசோல்றீங்கனு புரியரல!'' 
 
''சூட்மகஸ் கிரடச்ச பிறகு சோருக்கு தகோலஸ்ட்ரோல் கூடிப்மபோச்சு! 

இவரு இப்படித் ோன் தசோல்வோரு... நீங்க சர்ச் பண்ணுங்கப்போ!'' என்று 
உத் ரவு பிறக்க..  ற்ற இருவரும் வீட்ரட கவிழ்த்துப் மபோட 
ஆரம்பிக்கிறோர்கள். டோர்ச்சின் ஒளி வட்டம் வீட்டின் ஒவ்தவோரு 
அங்குல ோக  டவிக்தகோண்மட நகர,  ட்டுமுட்டு சோ ோன்கள் 
அத் ரனயும் உருவிக்தகோண்டு விழுகின்றன. இறுதியோக அந்  
மூரலயில், கந் லோன  டித்  கோர்ப்தபட் சுருட்டிக்கிடக்க... அர  
உருவியதும் அடியில் சூட்மகஸ் சோதுவோக மின்னியது! 

 
விசில் அடித் ோன் பிரிமஜஷ். ''சூப்பர்!'' சூட்மகரஸ அவன் ரகயில் 

எடுத்  அம  ச யம்... கோற்றுக்கோக குடிரசக்கு தவளிமய படுத்திருந்  
அம் ோ சத் ம் மகட்டு உள்மே வந் ோள். ''யோருய்யோ நீங்க? என்ன 
மவணும் உங்களுக்கு'' என்றவள், அவர்களின் பிடிக்குள் நோன் கிடக்கிற 
நிரலரயப் போர்த்துக் கூச்சலிட்டோள். சதுரமுகன் பிரிமஜஷ் சற்றும் 
மயோசிக்கோ ல்,  ன் ரகயிலிருந்து டோர்ச் ரலட்ரட ஓங்கி விசிறினோன் 
அம் ோவின் முகத்தில். 'த் ட்'தடன்று ஒரு சின்ன சத் ம். அம் ோ சுருண்டு 
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விழுந்து உருண்டமபோது அவள் கரடவோயில் இருந்தும் மூக்கு நுனியில் 
இருந்தும் ரத் ம் தகோட்டியது. அந்  வயதிலும்  ோக்குப்பிடித்து எழுந்து 
அவள் அழுகல் வோர்த்ர களில் சோபம்விட, குள்ே ோக இருந் வன்  ன் 
போக்தகட்டில் இருந்து பேபேதவன்று ஒரு பிஸ்டரல எடுத்து, அர த் 
திருப்பிப் பிடித்து அம் ோவின் நடு  ண்ரடயில் நச்தசன்று இறக்கினோன். 
சத் ம் நிறுத்திக் தகோண்டு அவள் சரிந்து விழுந் ோள். 

 
இ ற்குள் வழுக்ரகயன்  ன் ரகயில் எடுத்  சூட்மகரஸத் திறந்து 

போர்த்துவிட்டு திருப்தியோகத்  ரலயோட்டினோன். ''தரண்டு மூணு கட்டு ோன் 
குரறயுது பிரிமஜஷ்.  த் படிக்கு ஓமக!'' என்றபடி என்ரனப் போர்த்து 
மகவல ோக இளித் ோன். 

 
''எங்க பணத்துல தகோஞ்சம்  ஞ்சக் குளிச்சியோ ரோஜோ?'' என்றபடி 

சதுர முகன்  ன் துப்போக்கிரய நோடி என் மூக்கு நுனியில் அழுத் ... 
டிரிக்கரின் க்ளிக்கும் சத் த்ர க் மகட்டுவிட்டு, உலகத்தில் இருந்து 
விரடதபற நோன்  யோரோமனன். 

 
பூசியோ வீட்டு கோர்த ட்டில் எலிப்போ ோணம் குடித்துவிட்டு, துப்போக்கி 

முரனக்கு மநமர தநோடிகரே எண்ணிய நிமிடங்கள் நிரனவுக்கு வந் து. 
டிரிக்கர் அழுத்துவ ற்குள் வழுக்ரகயனின் தசல்மபோன் அடித்து. 
ஜீன்ஸுக்குள் ரகவிட்டு எடுத் வன், நம்பரரப் போர்த்து ப ற்ற ோனோன். 
''போஸ்! தயஸ் போஸ்! ஆரேப் புடிச்சிட்மடோம். தபட்டியும் 
புடிச்சிட்மடோம்...'' என்றபடி நடந்து க வின் அருகில் மபோனோன். அவன் 
மபசுவது நன்றோகமவ கோதில் விழுந் து. 

 
''என்னது? இப்பமவவோ? ஓமக, போஸ்... பிரிமஜஷும், நட்டுவும் 

இருக்கட்டும். நோன் இப்பமவ கிேம்பி அங்மக வர்மறன்!'' 
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பிரிமஜஷ் என்கிற தநட்ரட  ற்றும் நட்டு என்கிற குட்ரடயிடம், 
''போஸ் அவசர ோ வரச் தசோல்றோரு. நோன் கிேம்புமறன்... நீங்க இவனுக்கு 
தசய்ய மவண்டிய  ரியோர ரய தசஞ்சிடுங்க!'' என்ற வழுக்ரக, 
துப்போக்கியோல் என்ரனக் குறி போர்த்துவிட்டு, டிரிக்கரர அழுத் ோ ல்... 
''டிச்சூவ்'' என்று தபோய்யோக சுட்டுவிட்டுப் புறப்பட்டோன். தவளிமய ரபக் 
உர த்து சீறும் சத் ம் மகட்டது. 

 
'' ம்பீ... நீ 'ம ோமல' படம் போர்த்திருக்கியோ?'' என்றோன் குட்ரட. 

நோன் கம்த ன்று இருந்ம ன். 
 
''தகோள்ரேக்கோரத்  ரலவன் கப்பர் சிங் அந் ப் படத்துல 

 ோக்கூர்கிட்மட மகப்போமன... 'உன் ரகரய எனக்குக் தகோடுப்பியோ?' 
அப்படினு! நோன் உன்ரனக் மகக்கமறன்... நீ முழுசோக் ரகரயத்  ர 
மவணோம். உன் பத்து விரல்கரே  ட்டும் எனக்குக் குடுப்பியோ?'' 

 
தநட்ரடயன் என்ரன நன்றோக அழுத்திப் பிடித்துக்தகோள்ே, என் 

இடது ரகயின் ஆள்கோட்டி விரரலப் பிடித்து பின்னோல்  டக்கத் 
துவங்கினோன் குட்ரட. வலியில் நோன் அலற ஆரம்பித் மபோது, கர்சீப்ரப 
எடுத்து என் வோயில் தநட்ரட திணித் ோன். பின்மனோக்கி மிக 
அசோத்திய ோன மகோணத்தில்  டக்கப்பட்ட என் ஆள்கோட்டி விரல், 
'பட்'தடன்தற சத் த்துடன்  ன் எலும்பு இரணப்ரபத் 
துண்டித்துக்தகோண்டு துவண்டுமபோக... அடுத்து என் நடுவிரரலப் 
பிடிக்குள் தகோண்டுவந் ோன் குட்ரட. தசய்கிற கோரியத்தில் தரோம்ப 
சுவோரஸ்யம் ஏற்பட்டுப் மபோய், இடது ரகயில் கரடசியோக என் கட்ரட 
விரரல பின்னோல் வரேத்துக்தகோண்டு இருந் ோன் நட்டு. நோன் வலியின் 
உச்சத்ர த் த ோட்டு, ஒருவி  நிச்சலன ோன நிரல மநோக்கிப் மபோமனன். 
கட்ரட விரலின் 'கட்டக்' சத் ம் மகட்ப ற்கு முன், குடிரசயின் க வு 
 றுபடி திறந் து. 
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''முன்னோ... யோரு வந்திருக்கோங்க? என்ன சத் ம்?'' என்றபடி, 
சுவரரத்  டவித்  டவி சம்ப்பி வந் ோள். 

 
பிறப்பிமலமய உருக்குரலந்  முகமும், ம மல தசருகிய 

போர்ரவயற்ற விழிகளும் அழுக்கு உரடயு ோக இருந்  அவரேப் 
போர்த்து பிரிமஜஷ் முகம் சுளித் ோன். குட்ரட நட்டுமவோ, துப்பட்டோ 
மபோடோ  அவளின்  ோர்ரப தவறித் படி விசிலடித் ோன். 

 
''முன்னோ  ச்சோன்... ம டம் யோரு... உன்  ங்கச்சியோ?'' - அவன் 

போர்ரவ ம ய்ந்  வி ம் கண்டு நோன் ப றிமனன். வோரயப் தபோத்திய 
கர்சீப்ரப வலுக்கட்டோய ோக விலக்கியபடி, ''இம ோ போரு... எதுவோனோலும் 
என்மனோடமவ இருக்கட்டும். போவம் அவ... தரண்டு கண்ணும் 
த ரியோ வ!'' என்று அலறிமனன். 

 
''குருடுன்னோ தசோல்மற? எனக்கு அப்படித் த ரியலிமய... சரி 

தடஸ்ட் பண்ணிப் போர்த்துடுமவோ ோ?'' என்றபடிமய, சம்ப்பியின் இடது 
 ோர்ரப விரலோல் சுண்டினோன் நட்டு. தநருப்பு அள்ளிக் தகோட்டிய  ோதிரி 
துள்ளி நகர்ந் ோள். 

 
நோன் நடுங்கி எச்சரித்ம ன். ''இம ோ போரு... என்  ங்கச்சி ம மல 

இன்தனோரு  டரவ விரல் பட்டோலும் உங்க தரண்டு மபரரயும் தகோன்னு 
புர க்கோ  விட  ோட்மடன்!'' வயிற்றில் பூட்ஸ் கோலோல் உர த்து, 
கன்னம் ஓட்ரடயோக்கும்படி ஒரு குத்துவிட்டோன் நட்டு.  றுபடி பிரிமஜஷ் 
என் வோரய கர்சீப்போல் இறுக்கி,  ற்தறோரு ரகயோல் ரோட்சசத் ன ோக 
என்ரன அமுக்கினோன். சம்ப்பிரயக் கீமழ  ள்ளி அவளுரடய வோரய 
ஒரு ரகயோல் தபோத்தினோன் நட்டு. இன்தனோரு ரகயோல் சல்வோரர ம மல 
உயர்த்  ஆரம்பித் ோன். சிங்கத்தின் கடிவோயில் சிக்கிய  ோன்மபோல... 
சத் ம் இல்லோ ல் சலனம் கோட்டினோள் சம்ப்பி. 
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என்மனோடு மசர்ந்து த ோரபல் திருடிய குற்றத்துக்கோக, மபோலீஸில் 
சிக்கிச்தசத்து, சோக்கரட நதியின் ஓரம் புழுக்கள் தநளியக்கிடந்  என் 
நண்பன் லல்லோன் ஞோபகம் வந் து எனக்கு. இப்மபோது, சூட்மகஸ் 
பணத்ர க் தகோண்டுவந்  என் குற்றத்துக்கோக, என் உடன்பிறவோ  
 ங்ரக சூரறயோடப்படுகிறோள். 

 
21 வருடங்களில் ஒருமபோதும் நோன் கடவுள் இருப்ப ோக 

நம்பியம ோ, மவண்டியம ோ இல்ரல. ஒருமவரே அப்படி ஒருத் ர் 
இருந் ோலும்கூட, ஏரழகள் மகட்டோல் எர யும்  ர  ோட்டோர் என்பதில் 
திட ோக இருந் வன். மு ல்  டரவயோக இரறஞ்ச ஆரம்பித்ம ன். 
'இரறவோ! நீ ஒருவன் உண்ர யில் இருந் ோல், இந் த்  ருணத்ர  
இ ற்கும லும் மகோர ோக முன்மனறோ ல்  டுத்து நிறுத்து!' என்று 
 னதுக்குள்  ருகிமனன். 

 
பிரிமஜஷின் பிடிரய மபய்த் ன ோக உ றித்  ேர்த்திமனன். 

சம்ப்பியின் மீது பரவியிருந்  நட்டுவின் நடுமுதுகில் என் கோலோல் ஓங்கி 
மிதித்ம ன். பின்புறத்தில் உர பட்ட தவறிநோயோக, ஆக்மரோ  ோக என் 
பக்கம் திரும்பிய நட்டு,  ன் போன்ட்டுக்குள் ரகரயவிட்டு நீண்டத ோரு 
ரசக்கிள் தசயிரன உருவி எடுத் ோன்.  

 
ஒரு முரனரய நன்றோகக் ரககளில் சுற்றிக்தகோண்டு,  றுமுரனரய 

பலங்தகோண்ட  ட்டும் சுழற்றி என் முகம் மநோக்கி வீசினோன்.  ண்ரட 
முழுக்க மின்னல் தவட்டு! 'இரறவோ! நீ இருக்கிறோயோ?' என்று இறுதியோக 
ஒரு  டரவ இரறஞ்சிமனன். 

 
சினி ோக்களில் வருகிற  ோதிரி எந் க் மகோயில்  ணியும் 

அடிக்கவில்ரல.  ரர பிேந்துதகோள்ேவில்ரல. ஒளிதவள்ே ோக ஒரு 
பிர ோண்ட மபரருள் உருவம் அங்மக ம ோன்றவில்ரல.  
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இரண்டோவது ரசக்கிள் தசயினின் அடியும் என்  ண்ரட மீது 
விழுந் து. நோன் த துவோகச் சரிந் மபோது, குடிரசயின் க ரவ யோமரோ 
 மடதலன்று திறப்பது த ரிந் து! 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 
ம ரவ ஒரு துப்போக்கி..! 
  
ஆஸ்பத்திரியில் நிரனவு மீண்டமபோது, இடது ரகயின் விரல்கள் 

அத் ரனயும்  னித் னிமய மபண்மடஜ்  ோட்டி, அ ற்கு 
ம மல போக்ஸிங் கிேவுஸ்  ோதிரி ரடட்டோக மூடியிருந் து. 
பின்னந் ரலயில் அபோர வலி, தகோக்கிமபோட்டு இழுத்துக் 

தகோண்டிருந் து. இடது பக்கப் படுக்ரகயில் ஆழ்ந்   யக்கத்தில் அம் ோ! 
அருகில் சம்ப்பி... அழுது அழுது கண்கள் வீங்கிப் மபோய் இருந் ோள். 
என்ரனமய கவரலயோகப் போர்த்துக்தகோண்டு இருந் வளின் கழுத்தில், 
ஸ்போண்டிலிட்டிஸ் வந் வர்களுக்கு  ோட்டுகிற கூடு மபோட்டிருந் து. 

 
''என்னோச்சு சம்ப்பி?'' என்கிமறன் திணறலோக. 
 
''த ய்வ கிருரப. தபரிய அதிசயம் ோன் நடந்து உன்ரனயும் 

என்ரனயும் கோப்போத்தியிருக்கு!'' என்றோள். 
 
இ ற்குள் டோக்டர் வருகிறோர். '' ம்பீ... நீ தபோரழச்சது தபரிய 

அதிசயம்போ! இடது ரகயில் எல்லோ விரலும  எலும்பு உரடஞ்சு மபோச்சு. 
இன்னும் ஆறு வோரத்துக்கு சின்ன ோ கூட அரசக்கக்கூடோது... புரியு ோ?'' 

 
நோன்  ரலயோட்டுகிமறன். ''அம் ோ எப்படி இருக்கோங்க, டோக்டர்!'' 
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''தபோரழச்சுக்குவோங்க!'' என்று தசோல்லிவிட்டு, என் படுக்ரகயில் 
 ோட்டியிருந்  சோர்ட்ரடப் போர்க்கிறோர் டோக்டர். 

 
''எத் ரன நோேோ நோன் இங்மக இருக்மகன்?'' 
 
''தரண்டு நோேோ?'' 
''இதுக்தகல்லோம் எவ்வேவு ஃபீஸ் கட்ட மவண்டியிருக்கும் டோக்டர்?'' 

- சூட்மகரஸ அந்  மவட்ரட நோய்கள் தகோண்டு மபோயிருக்கும் என்று 
எனக்குத் த ரியும். 

 
''நீங்க ஒண்ணும் கட்ட மவண்டியதில்ரல. கடவுள் புண்ணியத்துல 

உங்க மூணு மபரரயும் இந்  ஆஸ்பத்திரிக்குக் தகோண்டோந்துட்டோங்க. 
இது தபரிய அறக்கட்டரே நடத்துற ஆஸ்பத்திரி. இதுவரரக்கும் எடுத்  
எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கோனிங், எலும்பு முறிவு சிகிச்ரச, இங்மக இருக்குறதுக்கு 
தபட் சோர்ஜ்... எதுவும  நீங்க கட்ட மவண்டியதில்ரல!'' 

 
''தரோம்ப தரோம்ப ம ங்க்ஸ் டோக்டர். இப்ப நோன் தவளிமய 

மபோகலோம், இல்ரலயோ?'' 
 
''இப்மபோர க்கு நீ எங்மகயும் நகரக் கூடோது!'' என்று டோக்டர் 

எச்சரித் ர யும் மீறி,  யோவதி  ருத்துவ ரனயிலிருந்து கிேம்பி, 
எங்கள் குடிரசக்கு வந்துவிட்மடன். புயலடித்  பூமியோக அது இருந் து. 
சுவரில் த ோங்கிக்தகோண்டிருந்  என் புதிய சட்ரடப் ரபக்குள் ரகவிட்டு, 
மும்ரப மபோவ ற்கோக எடுத்திருந்  மு ல் வகுப்பு டிக்தகட்டுகரே 
எடுத்ம ன். இனி ரீத்துரவ நோன் நிரனப்பதில் என்ன அர்த் ம்? 
சூட்மகமஸோடு மசர்த்து என் கனவுகளும் அல்லவோ பறிமபோய்விட்டன! 
கோசில்லோ ல் அந்  ரோஜகு ோரிரய நோன் மும்ரப என்கிற கோன்கிரீட் 
கோட்டுக்குள் ரவத்து எப்படிக் கோப்போற்ற முடியும்? 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

சூட்மகரஸ என்னிடமிருந்து பறித்துச் தசன்ற கும்பலின் மீது 
எனக்குக் மகோபமில்ரல. ஆனோல், விமவக் விக்கி ரோயின் மீது வன் ம் 
தபோங்கி வழிந் து. 'என் கோ ரல  ட்டு ல்ல... என் அப்போவின் 
உயிரரயும் பறித் வன் அல்லவோ அவன்! ரீத்துமவோடு இனி நோன் வோழ 
முடியோது என்று ஆனோலும் ோன் என்ன... அந்  விமவக் விக்கி ரோய் 
உயிமரோடு இருக்கக்கூடோது! 

 
நோன் ஒரு துப்போக்கி வோங்கப் மபோகிமறன், உடமன!' 
 
பிர்ஜு தபைல் வோன் யோர் என்று உங்களுக்குத் த ரியோது. 

எனக்குத் த ரியும். எங்கள் ஏரியோமவ அறிந்  
தபரிய  ோ ோ. ஜீன்ஸ் மபன்ட்டுக்கு தவளிமய 
த ரிகிற  ோதிரி துப்போக்கி தசருகிக்தகோண்டு 
எங்கள் குடிரசப் பகுதி ஏரியோவுக்குள் 
பிர்ஜுவின் ஆட்கள் நட ோடுவர  நோன் பல 
 டரவ போர்த்திருக்கிமறன். அவன் ஆள் 
ஒருத் ன் எனக்கும் பழக்கம். அவனிடம் 
விசோரித்ம ன்.  ங்கள்புரியில் ஒரு அட்ரஸ் 
 ந் ோன்! 

 
தவளியிமல மவதறதுமவோ ஒரு 

கரடயோகத் ோன் பேபேதவன்று விேக்கு 
மின்னியது ம ோ ரூம். என்ரன அனுப்பி 

ரவத்  ஆளின் தபயரர, கவுன்ட்டரில் இருந்  ஆளிடம் தசோன்னதும்.. 
ம ோரூமுக்குப் பின்னோல் அரர இருட்டு வரோண்டோ வழியோக நடத்தி, 
ம மல  ரப் படிகளில் ஏற்றிக் கூட்டிப் மபோனோன். சின்னத ோரு 
அரறயில் கன ோன இரும்புப் தபட்டிமயோடு அ ர்ந்து, புரகயிரல 
த ன்று தகோண்டிருந்  ஆள் முன் நிறுத்தினோன். ''அவசர ோ ஒரு 
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துப்போக்கி மவணும்!'' என்மறன். என்ரன அனுப்பி ரவத் வனுக்கு ஒரு 
மபோன் மபோட்டு உறுதி தசய்துதகோண்டவன், ''நோட்டுச் சரக்கு 
மபோதுமில்மல...'' என்று இரண்டு மூன்று தவரரட்டியோன ரகத்துப்போக்கி 
கரே எடுத்துப் மபோட்டோன். ஒமர ஒரு ரவுண்டு  ட்டும் குண்டு மபோட்டு 
சுடக்கூடிய துப்போக்கிரயக் கோட்டி, ''ஆயிரத்துநூறு ரூபோ ோன். 
மபோதுமில்மல?'' 

 
''இன்னும் தகோஞ்சம் உசத்தியோ இருந் ோலும் நல்லது. என்கிட்மட 

நோலோயிரத்து ஐந்நூறு ரூபோய் வரரக்கும் கோசு இருக்கு!'' என்மறன் 
மபன்ட் போக்தகட்ரடத்  டவிப் போர்த்து. ரீத்துவுக்கும் எனக்கும் புக் 
தசய்திருந்  டிக்தகட்ரட மகன்சல் தசய் தில், தரயில்மவ கிேர்க் தகோடுத்  
த ோரக! 

 
தவண்தணய் கோகி த்தில் சுற்றியிருந்  இன்தனோரு துப்போக்கிரய 

இப்மபோது எடுத் ோன். மபப்பரரத் திறந்து கோட்டினோன். நிகுநிகுதவன்று 
கறுப்புப் பிசோசோக அது ஒளிர்ந் து. ''ரசனீஸ்  ோடல் பிேோக் ஸ்டோர் 
துப்போக்கி  ோதிரிமய இருக்கும். ஆனோ நோட்டுச் சரக்கு ோன்! ஆறு குண்டு 
சுடலோம். ஆனோ, இதுல இப்மபோ அஞ்சு ோன் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரோ 
புல்லட்ஸ் என்கிட்மட இல்லிமய!'' என்றோன். 

 
ரகயில் துப்போக்கிரய வோங்கிப் போர்த்ம ன். முதுகுத்  ண்டு 

சிலிர்த் து. கன ோன அந் த் துப்போக்கிரயத்  டவிக் தகோடுத் மபோது, 
என்மனோடு பத்து ஆள் மசர்ந்து நிற்கிற  ோதிரி பல ோக உணர்ந்ம ன். 

 
''அஞ்சு குண்டு இருக்கில்மல..? அதுமவ அதிகம். எனக்கு ஒரு 

குண்மட மபோதும்!'' என்மறன். மபரம் மபசோ ல் பணத்ர க் 
தகோடுத்துவிட்டு தவளியில் வந்ம ன் துப்போக்கியுடன். 
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கூர்ர யோக இதுவரர ஃபோமலோ பண்ணி வந்  வோசகர்களுக்கு... 
விமவக் விக்கி ரோரயக் தகோல்ல மவண்டும் என்ற 'ம ோடிவ்' இந்  
த ோரபல் திருடன் முன்னோவுக்கு எப்படி வந் து என்று இப்மபோது 
த ளிவோகி இருக்கும். இப்மபோது நோம் உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் 
ரோயின் அந் ரங்க தடலிமபோன் உரரயோடல்களுக்குள்  றுபடியும் 
மபோமவோம். பண்ரண வீட்டு போர்ட்டியில் விக்கிரயப் படுதகோரல தசய் து 
யோர் என்ப ற்கோன அடுத்  'ம ோடிவ்' இங்மக கோத்திருக்கிறது 
உங்களுக்கு! 

 
ஆபமர ன் தசக்ம ட்! 
 
''ைமலோ... உள்துரற தசயலோேர் வீடோ?'' 
 
''ஆ ோங்க!'' 
 
''இருக்கோரோ? உள்துரற அர ச்சர் உடமன மபசணு ோம்!'' 
 
''இம ோ சோர்... ரலன் குடுக்கமறன்!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''ைமலோ, மகோபோல் போக்மல ஹியர்!'' 
 
''ஒரு நிமி ம் சோர்... மினிஸ்டர் ரலன்ல வர்றோரு!'' 
 
''ைமலோ சோர்... வணக்கம்.'' 
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''என்னய்யோ மகோபோல்... மடோன்ச்சிமயோ... மபோன்ச்சிமயோ... ஏம ோ 
ஒரு அத ரிக்க படம் ஓடு ோம ... அது பத்தி நீ மகள்விப்பட்டிருக்கியோ?'' 

 
''சோர்... அப்படி எதுவும் மகள்விப்படலீங்கமே...'' 
 
''வின்ச்சிமகோ அப்படின்னோவது மகள்விப்பட்டியோ?'' 
 
''சோர்... நீங்க தசோல்றர ப் போர்த் ோ, டோவின்ஸி மகோட் படம் பத்தி 

தசோல்ற  ோதிரி த ரியுது!'' 
 
''ஆ... அம  ோன்யோ! அம  ோன்! அந் ப் படத்ர  உடமன உத் ரப் 

பிரம சத்துல எங்மகயும் ஓடோ   ரட பண்ணியோகணும்யோ.'' 
 
''சோர்... அந் ப் படம் ரிலீஸ் ஆகி தரோம்ப நோள் ஆகுதுங்கமே... 

மபோட்ட திமயட்டர்ல எல்லோம் இந்மநரம் தூக்கி இருப்போங்க...'' 
 
''அத ல்லோம் எனக்குத் த ரியோது. கிறிஸ்துவ ஜனங்க எல்லோரும் 

அந் ப் படத் ோல தரோம்ப தகோதிச்சுப் மபோயிருக்கோங்கேோம .... இமயசு 
கிறிஸ்துரவப் பத்தி ஏடோகூட ோ ஏம ோ கருத்து தசோல்லியிருக்கோனோம  
அந்  அத ரிக்க சினி ோக்கோரன்.'' 

 
''இருக்கலோம் சோர்... ஆனோ ஓடி முடிச்ச படத் துக்கு...'' 
 
''மயோவ், நீ அதிகோரி. நோன் அரசியல்வோதி. நீ கோருன்னோ, அதுக்கு 

நோன் டிரரவர். நோன் திருப்புற பக்கத ல்லோம் நீ மகள்விமய மகட்கோ  
திரும்பி ஓடிக்கிட்மட இருக்கணும், புரியு ோ? நம்  உள்துரற மூல ோக 
உடமன ஒரு ஜி.ஓ. மபோடு! - அந் ப் படத்ர   ரட பண்ற ோக 
அறிவிச்சுடு! கிறிஸ்துவ சமு ோய  க்களின்  னம் புண்படுவர த்  டுக்க 
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அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் அவசர நடவடிக்ரக அப்படினு எல்லோ 
மபப்பர்லயும் நோரேக்கு மு ல் பக்க நியூஸ் வரணும்!'' 

 
''...........'' 
 
''என்னய்யோ பதிரலமய கோமணோம்? என் த ோகுதியில கிறிஸ்துவ 

ஓட்டு எவ்மேோ இருக்குதுனு உனக்குத் த ரியு ோ? நோலு வரியில ஒரு 
ஜி.ஓ. மபோடமலன்னோ, நோலு வோர்டுல எனக்கு ஓட்டு துரடச்சிக்கினு 
மபோயிடும், புரியு ோ?'' 

 
''சரி சோர்!'' 
 
''இன்தனோரு வி யம்... அந்  மபோலீஸ் ஆபீஸர் நவ்னீத் ப்ரோர் 

பத்தி உன்கிட்மட தசோன்னது ஞோபகம் இருக்கோய்யோ? வர்ற  ோசம் நடக்கப் 
மபோகிற மபோலீஸ் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில், அந் ோளுக்கு எந்  த டலும் 
கிரடக்கக்கூடோது புரியு ோ?'' 

 
''சோர்! அந்  ஆபீஸமரோட சர்வீஸ் தரக்கோர்ரட மநத்து ோன் 

போர்த்ம ன். இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு... தரோம்பத் துடிப்போன ஆபீஸரோ 
இருக்கோருங்க. நிரறய சோ ரன பண்ணியிருக்கோரு. இந்தியோ - மநபோள் 
போர்டர்ல தரண்டு இடத்துல நக்ஸரலட் முகோம்கரே மவட்ரடயோடி 
அழிச்சிருக்கோரு. அப்படிப்பட்ட ஆபீஸருக்கு எந்  த டலும்  ரோ , 
 த் வங்களுக்குக் தகோடுத் ோ, அது மபோலீஸ் துரறக்குள்மே தபரிய 
புரகச்சரல உண்டு பண்ணிடும், சோர்...'' 

 
''மயோவ் மகோபோல் மபோக்மல... இங்மக நீ மினிஸ்டரோ? நோனோ?'' 
 
''நீங்க ோன் சோர்... ஆனோ...'' 
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''அந்  'ஆனோ'ரவ நீ தசோல்லமவ கூடோது... அதுக்குத்  ோன் 
உள்துரற தசயலோேரோ இன்னும் உன்ரன உட்கோர தவச்சிருக்மகன். 
தசோல்றர  தசஞ்சிட்டுப் மபோற மவற ஒரு ஆபீஸரர உன் ஸீட்டுக்கு 
தகோண்டு வர்ற துக்கு... எனக்கு எத் ரன மநரம் ஆகும்? குழந்ர கள் 
நல்வோழ்வுத் துரறனு ஒண்ணு உருவோக்கி, உன்ரன அங்மக மபோஸ்ட் 
பண்ணிடுமவன். பத்து ரபசோ தபயரோது, பரவோயில்ரலயோ?'' 

 
''ஸோரி சோர். புரிஞ்சுது சோர்!'' 
 
''அச்சோ... அ ோன் மவணும்!'' 
 
டிரிங்... டிரிங்... டிரிங்... 
 
''ைமலோ, யோருய்யோ அது?'' 
 
''ரபயோஜி... நோன் ோன் ஆமலோக் அகர்வோல் மபசமறன்!'' 
 
''அமடங்கப்போ... தரோம்பப் தபரிய பிஸினஸ்ம ன் ஆச்மச... மூணு 

நோலு  ோசத்துக்கு ஒரு  டரவயோவது இந்  போவப்பட்ட மினிஸ்டர் 
ஞோபகம் உனக்கு வரும !'' 

 
'' ன்னிச்சுக்மகோங்க ரபயோஜி. பிசினஸ்ல நிரறயப் பிரச்ரன! 

பின்னோடி தநருப்பு தவச்ச  ோதிரி ஓடிக்கிட்மட இருந் ோத் ோன் 
 ோக்குப்பிடிக்க முடியும். இப்பக்கூட ஜப்போனுக்கு ஒரு அவசர விசிட் 
மபோயிட்டு மநத்து ோன் வந்ம ன்!'' 

 
''குடுத்து தவச்சவங்கய்யோ இந்  பிசினஸ் ஆளுங்க! மநத்து 

ஜப்போன், முந் ோ மநத்து அத ரிக்கோ, அதுக்கு முந்தி போங்கோக்னு மபோயி 
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உடம்புக்கு நல்லோ  ஜோ ஏத்திக்கிட்டு வந்துடறீங்க. என்ரன  ோதிரி தபோது 
மசவகர்கள்  ட்டும் உள்ளூர்லமய கிடந்து இந்  நோறப் பசங்களுக்கு 
 த்தியில் மலோல்பட மவண்டியிருக்குது!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
துடிப்போன தபோண்ணு... இனிப்போன மபட்டி... 
 
உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயுடன் த ோழிலதிபர் ஆமலோக் 

அகர்வோல் உரரயோடல் த ோடர்ந் து...  
 
''ஐயோ... நீங்க ஏரழப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மசரவ பண்றதுக்குன்மன 
இருக்கீங்க. உள்ேோட்சித் ம ர் லுக்கோக நீங்க பிரசோரத்துக்குப் 
மபோற இடங்களில் அரல அரலயோ வர்ற கூட்டத்ர ப் பத்தி 
எனக்கு  கவல் வந்துக்கிட்மட இருக்குது.'' 

 
''கூட்டம் வர்றது சரி ோன்யோ! அது இந் ப் பத்திரிரகக் 

கோரனுங்களுக்குப் புரிய  ோட்மடங்கும . ஏ ோச்சும் அகரோதி புடிச்ச  ோதிரி 
வம்படி பண்ணிக்கிட்மட இருக்கோனுங்க. பிேட் பிர ரர நோ ேோ எதுக்கு 
ஏத்திக்கணும்? அ ோன் பத்திரிரக போக்கறர மய விட்டுட்மடன்யோ!'' 

 
''ஐயோ, என்மனோட 'மஜோதி' மசனரல  ட்டும் இந்  லிஸ்ட்ல நீங்க 

மசர்க்கக் கூடோதுங்க. உங்க நிகழ்ச்சிகள் அத் ரனயும் விரிவோ, சூப்பரோ 
கோட்டணும்னு நோன் உத் ரமவ மபோட்டிருக்மகன்!'' 

 
''அது கதரக்ட் ோன். உன்ரன  ோதிரி ஒருசில நட்பு 

மீடியோக்கள் ோன்யோ என்  னசுக்கு தகோஞ்ச  ோச்சும் ஆறு மல! 
என்ரனப்மபோன்ற நல்ல அரசியல்வோதிகரே நோட் டுக்கு சிறப்போமவ 
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தவளிச்சம் மபோட்டுக் கோட்டுறீங்க. உங்க டி.வி-யில இருந்து ஒரு 
தபோண்ணு வருவோமே... அவகூட தரோம்ப துடிப்போன ஆளுய்யோ!'' 

 
''யோருங்க... இந்  சீ ோ பீஷ்ட் அப்படிங்கிற தபோண்ரணச் 

தசோல்றீங்கேோ? தரோம்பத் திறர யோன 
ரிப்மபோர்ட்டர்  ோங்க. மபோன வருடத்தின் சிறந்  
டி.வி. நிருபர் அவோர்ரட நூலிரழயில் மிஸ் 
பண்ணிட்டோ!'' 

 
''திறர க்கு ஏத்  தஜோலிப்பு இருக்கு 

துய்யோ அவகிட்மட. இந்  ஒன்-டு-ஒன் 
அப்படின்தனல்லோம் தசோல்றோங்கமே... அந்  
 ோதிரி ஒரு மபட்டி என்ரன எடுக்கச் தசோல்லி 
அவரே அனுப்பி ரவயி! மநரோ எனக்மக 
தசல்மபோன்ல மபசச் தசோல்லு... நோன் 
அப்போயின்ட்த ன்ட் தசோல்மறன்!'' 

 
''கட்டோய ோங்க!'' 

 
''சரி... இப்மபோ எதுக்கு மபோன் பண்மண? அர ச் தசோல்லு!'' 
 
'' ோத்ரி ஏரியோவுல புதுசோ ஒரு பவர் பிேோன்ட் மபோடலோம்னு...'' 
 
''ஆ ோ, முந்திமய தசோல்லியிருந்திமய! இந்  வி யத்துல டோடோ, 

அம்போனி குரூப்  ட்டுமில்மல... சிங்கோனியோ குரூப் மபோட்டியும் இதுல 
இருக்குது... அது புரியு ோ?'' 

 
''இருந் ோலும் எப்படியோச்சும்...'' 
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''இதுக்கு முந்தி  ரலர ச் தசயலோேரோ இருந்  ம ோகன் கு ோர் 
நம்  ஆளுய்யோ... நியூஸ் மபப்பரர நீட்டுனோக்கூட அதுல ஒரு 
ரகதயழுத்துப் மபோடுவோன். இப்மபோ வந்திருக்கிறவன் மு ல்வமரோட 
ஆளு. அதுவும்  விர, அந்  சிங்கோனியோ குரூப்பும் மு ல்வரர 
தச த்தியோ  ஸ்க்கோ மபோட்டு தவச்சிருக்கோனுவ!'' 

 
''அப்ப கஷ்டம் ோனுங்கேோ?'' 
 
''உன்ரன  ோதிரி விசுவோசிங்களுக்கு நன்ர  தசய்யணும்னோ, 

நோனும் தகோஞ்சம் மபோரோடித் ோன்யோ ஆகணும். ஏற்தகனமவ நம்  
தடர்ம்ஸ் என்னன்னு மபசியிருக்மகோம், நிரனவிருக்கோ? அதும்படிமய நீ 
எனக்கு பதில்  ரியோர  பண்ணிடணும் புரியு ோ? பவர் பிேோன்ட் 
புரோதஜக்ட் உனக்குத் ோன். அதுக்கு நோன் தபோறுப்பு!'' 

 
''தரோம்ப தரோம்ப நன்றிங்க. அப்ப என்மனோட தவளிநோட்டு 

போர்ட்னர்கரேதவச்சு நோன் மீட்டிங் மபோட ஆரம்பிச்சிடமறன். உங்கரே 
நம்பி அதுக்கோன த ஷிதனல்லோம் இறக்கு தி தசய்ய 
ஆரம்பிச்சிடலோங்கேோ?'' 

 
''இந்  தஜகன்னோத் ரோய் தசோல்லியோச்சுன்னோ,  று மகள்வி மகட்கக் 

கூடோதுனு மகோட்ரடயில அத் ரன மபருக்கும் த ரியும்யோ! நோன் 
போர்த்துக்கமறன்... நீ அந்  சீ ோ பீஷ்ட் தபோண்ரண அனுப்பு. தகோஞ்சம் 
 னிப்பட்ட முரறயில் அதுகிட்மட நோன் மபட்டி தகோடுக்க 
மவண்டியிருக்கு!'' 

 
''நிச்சய ோங்க. நன்றிங்க!'' 
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''ைமலோ... நோன் ருக்ஸோனோ அஃப்ஸர் மபசுமறன்... மினிஸ்டர் 
இருக்கோருங்கேோ?'' 

 
''ஏங்க, உள்ேோட்சித் ம ர் ல் நடக்குதில்மல... இறுதிக் கட்டப் 

பிரசோரத்துக்குப் மபோயிருக்கோரு.'' 
 
''அவரு பி.ஏ- ோமன மபசுறீங்க? நோன் யோருனு த ரியு தில்மல?'' 
 
''நல்லோத் த ரியுதுங்க!'' 
 
''அவமரோட த ோரபலுக்கு ஒரு வோர ோ டிரர பண்ணிகிட்மட 

இருக்மகன். அர யும் எடுக்க  ோட்மடங்குறோமர?'' 
 
''உங்க நம்பரரப் போர்த்தும் அவர் எடுக்கரலன்னோ... நீங்கேோப் 

புரிஞ்சுக்க மவண்டியது ோமன? தபோம்பரேங்க மைர்ஸ்ரடரல  ோத்துற 
மநரத்துக்குள்ே, எங்க மினிஸ்டர்  அவமரோட மகர்ள் ஃப்தரண்டுங்கரே 
 ோத்திடுவோரு! (தவடிச்சிரிப்பு) என்ன ம டம்... புரிஞ்சு ோ நோன் 
தசோல்றது?'' 

 
தடோக்! 
 
''ைமலோ... ைமலோ! ( றுபடி தபருத்  சிரிப்பு) ''இம ோட ரலன் 

கட் ஆயிடுச்சு! ம டம் நல்லோப் புரிஞ்சுகிட்டோங்க!'' 
 
''அப்போ!'' 
 
''என்ன விக்கி... குரல் தரோம்பக் கவரலயோ த ரியும ..'' 
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''இன்னிக்கு ஒரு தலட்டர் வந்துச்சுப்போ... நக்ஸரலட்டுங்க 
அனுப்பின ோப் மபோட்டிருக்குது. தீவு ஏரியோவுல வரப்மபோற சிறப்புப் 
தபோருேோ ோர ர யத்தில் நோன் ஃமபக்டரி த ோடங்கினோ, என்ரனக் 
தகோன்னுடுமவன்னு தசோல்லியிருக்கோங்க!'' 

 
''உடமன நீ மபன்ட்ல மூச்சோ மபஞ்சிட்டியோக்கும். மடய், நீ யோரு 

புள்ரே..? சிலுத்துக்கிட்டு நிக்குற சிங்கம சல்யூட் அடிச்சு வழிவிடுற 
தஜகன்னோத் ரோமயோட புள்ரேடோ!'' 

 
''அது சரி டோடி... ஆனோ, நக்ஸரலட்டுங்க எங்மக எப்படி கண்ணி 

தவடிதவச்சுத் தூக்குவோனுங்கனு த ரியோது. நோன் ஆயிரம் இடத்துக்குப் 
மபோய் வர்றவன்... உங்க தசல்வோக்கும் போதுகோப்பும் எல்லோ இடத்துக்கும் 
எப்படி வந்து என்ரனக் கோப்போத்தும்?'' 

 
''மு ல்ல பங்கேோவுக்கு மபோலீஸ் போரோ மபோடுமறன்...'' 
 
''உங்க மபோலீஸ் எதுக்கும் லோயக்கில்ரல. நோமன தடல்லி 

கமி னர்கிட்மட மகட்டு க ோண்மடோ போதுகோப்பு வோங்கப்மபோமறன்!'' 
 
''நீ ஓவரோ பயப்படுமற, விக்கி. இது வரரக்கும் எந் த் 

த ோழிலதிபரரயும் நக்ஸரலட்டுங்க தகோன்ன ோ சரித்திரம  இல்ரல!'' 
 
''மு ல் ஆேோ நோன் இருந்துடக் கூடோதில்மல! தவச்சிமடமறன்!'' 
 
''தஜகன்னோத்... உள்ேோட்சித் ம ர் ல் முடிரவப் போர்த்தீங்கேோ?'' 
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''போர்த்ம ன் மு ல்வர் ஐயோ.... நம்  நிரனச்ச  ோதிரி முடிவு 
அர யலிமய... ஓட்டுப் மபோடுற நோயிங்க  னசுல என்ன ோன் இருக்குனு 
புரிய  ோட்மடங்கும , ஐயோ!'' 

 
''ஒண்ணில்மல தரண்டில்மல... த ோத் ம் எழுபத்ம ோரு ஸீட்ரட நம்  

கட்சி இழந்துடுச்சி. தவற்றி ோன் உறுதியோக் கிரடக்கும்னு என்கிட்மட 
தசோல்லிக்கிட்மட இருந்தீங்கமே... எங்மக  ப்பு நடந்துச்சு?'' 

 
''எதிர்க்கட்சிக்கோரனுங்க எக்கச்சக்க ோ பணத்ர த் ம ர் ல் 

அதிகோரிங்களுக்குக் தகோடுத்திருக்கிற  ோதிரி ம ோணுதுங்க. அதுவும்  விர, 
நிரறய சுமயச்ரச மவட்போேருங்க கேத்துல இறங்கிக் குட்ரடரயக் 
குழப்பிட்டோனுங்க.'' 

 
''எனக்கு வந்   கவல் அது இல்ரல... கிட்டத் ட்ட 50 த ோகுதியில், 

நோ  போர்டர்ல ம ோத்துப்மபோனதுக்குக் கோரணம் முஸ்லிம் ஓட்டு 
த ோத் மும் வழிச்சிக் கிட்டுப் மபோனது ோன்.'' 

 
''எதுக்கு முஸ்லிம்கள் ந க்கு எதிரோ ஓட்டுப் மபோடணும்? நம்  

அரசோங்கம் ோன் அவங்களுக்கு நல்ல வி யங்கள் ஏரோே ோ 
தசஞ்சிருக்கும ?'' 

 
''கோன்பூர்ல ஒரு கலவரத்ர  நீங்க தூண்டிவிட்டீங்கமே... அ ோன் 

கோரணம்னு உேவுத் துரற தசோல்லுது. கலவரம் நடந் ோ, இந்துக்கள் 
ஓட்டு இன்னும் சோலிடோ கிரடக்கும்னு நீங்க தசோன்னீங்க. ஆனோ, 
கூடு லோ ஒரு இந்து ஓட்டுகூட ந க்கு விழுந்   ோதிரியும் த ரியரல! 
முஸ்லிம்களும் கவுத்துட்டோங்க.'' 
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''ஐயோ, அரசியல்னோ ஏத்  இறக்கம் இருக்கத் ோன் தசய்யும். சில 
கணக்குகள்  ப்பத் ோன் தசய்யும். வரப்மபோற சட்ட ன்றத் ம ர் ல்ல 
கிறிஸ்துவங்க ஓட்ரட அப்படிமய அள்ளுறதுக்கு வரிரசயோ நோன் 
திட்டங்கள் தவச்சிருக்மகன்!'' 

 
''தஜகன்னோத் ரோய்... உங்க மூரே என்ன புல்லு தின்னப் 

புறப்பட்டுப் மபோச்சோ? முஸ்லிம் ஓட்டு நம்   ோநிலத்துல 18 ச விகி ம். 
கிறிஸ்டியன் ஓட்டு தவறும் 1 ச விகி ம் ோன். இர தவச்சு எப்படி அர  
ஈடுகட்ட முடியும்?'' 

 
''ஐயோ, ஓட்டுல மவணோ அவங்க குரறஞ்சவங்கேோ இருக்கலோம். 

ஆனோ, எனக்தகன்னமவோ கிறிஸ்துவ சமு ோய  க்கள் ம மல இப்பல்லோம் 
அபரிமி  ோன ஒரு அன்பு சுரக்குதுய்யோ... அவங்க தரோம்ப நல்ல 
ஜனங்க  ோதிரி ம ோணுதுய்யோ!'' 

 
''நோன் ஓட்டு பத்தி மபசிட்டிருக்மகன். நீ ஏம ோ உன் தசோந்  

தசன்டித ன்ட் மபசுமற? உள்ேோட்சித் ம ர் லுக்கு உன்ரன 
தபோறுப்போேரோ நம்  கட்சித்  ரலர  மபோட்டது ோன் மு ல்  ப்பு!'' 

 
''தசோல்மறன்னு  ப்போ நிரனக்கோதீங்க... எல்லோம  என்  ப்பு ோனோ? 

இந்   ோநிலத்ர  ஆளுற மு ல்வர் நோனோ, நீங்கேோ? இந்  ஆட்சி 
ம மல ஜனங்களுக்கு இருக்கிற அதிருப்திரய ஈடு கட்டி 
இந் ேவுக்கோச்சும் ஓட்டு வோங்கிக் தகோடுத்ம மன... அர ப் போரோட்டுங்க. 
அதுவும்  விர, ம ர் ல் வியூக ோ நோன் மபோட்ட பல திட்டங்கரே 
உங்கமேோட எடுபிடிங்க குறுக்மக பூந்து போழ் பண்ணிட்டோங்க. இதுக்கு 
நோன் எப்படிப் தபோறுப்போக முடியும்?'' 
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''உங்ககிட்மட மபசி பிரமயோஜனம் இல்ரல தஜகன்னோத் ரோய். நீங்க 
மபோரன தவச்சிடுங்க!'' 

 
''ைமலோ... 'மஜோதி' மசனல்ல இருந்து, சீ ோ பீஷ்ட் மபசுமறங்க... 

உள்துரற அர ச்சமரோட மபசணும்...'' 
 
''தவயிட் பண்ணுங்க!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''ைமலோ சீ ோ... மலண்ட் ரலன்ல ஏம் ோ வந்ம ? ஆமலோக் 

உன்கிட்மட என் த ோரபல் நம்பரரக் தகோடுக்கலியோ?'' 
 
''தகோடுத் ோரு சோர். ஆனோ, இதுக்கு முந்தி உங்கரே நோன் 

போர்த் தில்ரல. எடுத் தும  த ோரபல்ல கூப்பிட்டோ, உங்களுக்கு நோன் 
யோருன்னு புரியோ ப் மபோயிடும ன்னு ோன்...'' 

 
''ஓ, என்ரன நீ இதுக்கு முந்தி மநர்ல போர்த் ம  இல்ரலயோ? 

அப்படின்னோ போர்த்துடுமவோம். பிர ோ  ோ ஒரு மபட்டி தகோடுத்திடமறன், 
ஓமக- ோமன?'' 

 
''ம ங்க்ஸ் சோர்... உங்களுக்குப் மபோட்டியோ வேர்ந்து வந்  லக்கண் 

 ோகூர் எம்.எல்.ஏ-மவோட  ரணம்பத்தி உங்ககிட்மட கருத்து மகட்கத் ோன் 
இப்ப அவசர ோ மபோன் பண்மணன்!'' 

 
''என்னது? லக்கண்  ோகூர் தசத்துப்மபோயிட்டோரோ?'' 
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''ஆ ோ சோர்... எங்க 'மஜோதி' மசனல்ல இப்ப அ ோன் பிமரக்கிங் 
நியூஸோ ஓடிக்கிட்டிருக்கு. ஒரு  ணி மநரத்துக்கு முந்தி அவமரோட 
வீட்ரடவிட்டுக் கிேம்பும்மபோது,  ர்   னி ர்கள் அவரர சுட்டுக் 
தகோன்னுட்டோங்க.'' 

 
''யோரரயோச்சும் அதரஸ்ட் பண்ணி இருக்கோங்கேோ?'' 
 
''இது வரரக்கும் இல்ரல சோர். ஆனோ, டி.ஜி.பி-மயோட அறிக்ரக 

வந்திருக்கு... கோடுகளில்  ரம் தவட்டிக் கடத்துற கும்பலின் மவரலயோ 
இது இருக்கலோம் அப்படின்னு சந்ம கப்படு ோம் மபோலீஸ்!'' 

 
''சரி, நம்  மபட்டி எப்ப தவச்சுக்கலோம் தசோல்லு?'' 
 
''நீங்க தசோல்லுங்க சோர்?'' 
 
''மகோ தி நகர்ல எனக்கு பிர ோ  ோன ஒரு தகஸ்ட் ைவுஸ் 

இருக்குது. இன்னிக்கு ரோத்திரி பத்து  ணிக்கு நீ அங்மக வந்துடு!'' 
 
''சோர்... அது தரோம்ப மலட்டோ இருக்கும ...'' 
 
''டின்னர் மீட்டிங்கோ தவச்சுக்கலோம் ோ... நீ வந்துடு!'' 
 
''சரி சோர்...'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
வோசகர்கள் கவனத்துக்கு...  
  
உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற அர ச்சர் - அறிவிக்கப்படோ  
அதிரடி  ோ ோ - ஊழல், தகோரலக்கு அஞ்சோ  (அ)சிங்கம் -  
தஜகன்னோத் ரோயின் பர்சனல் தடலிமபோன் உரரயோடல்கரே நோம் 

ரகசிய ோக ஒட்டுக் மகட்டுக்தகோண்டு இருக்கிமறோம்... 
 
எப்படி தசத் ோள் ருக்ஸோனோ? 
 
''ைமலோ ரபயோஜி! 'தடய்லி நியூஸ்' மபப்பமரோட எடிட்டர் பிமரம் 

கல்ரோ உங்ககிட்மட மபசணு ோம்!'' 
 
''அந் ப் பன்னியோ? ஏற்தகனமவ ஒரு  டரவ அவரன 

மிரட்டிமனன். அப்பவும் விட  ோட்மடங்குறோமன... சரி, ரலரனக் தகோடு!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப் 
 
''ைமலோ மிஸ்டர் பிமரம் கல்ரோ... என்ன திடீர்னு?'' 
 
''அதிக மநரம் எடுத்துக்க  ோட்மடன் சோர். ருக்ஸோனோ அஃப்ஸர்னு 

ஒரு தபண் ணி இறந்து மபோயிருக்கோங்கமே... அதுபத்தி உங்க கருத்து 
என்ன?'' 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

''அது தரோம்ப வருத்  ோன வி யம். எங்க கட்சிமயோட  களிர் 
அணியின் மிக விசுவோச ோன த ோண்டர் அவங்க!'' 

 
''திடீர்னு ஏன் அவங்க  ற்தகோரல 

பண்ணிக் கணும்?'' 
 
''இது மபோலீஸ்கிட்மட மகட்க 

மவண்டிய ோச்மச... எனக்கு என்ன த ரியும்?'' 
 
''அவங்க  ற்தகோரலக்கு முந்தி ஒரு 

குறிப்பு எழுதிதவச்சிட்டுப் மபோயிருக்கோங்க... 
அது த ரியுங்கேோ?'' 

 
(சின்ன அர தி) 

 
''குறிப்போ..? என்னது?'' 
 
''அந் க் குறிப்பு, 'தஜகன்னோத் டோர்லிங்' அப்படினு ோன் 

த ோடங்குது. ஒரு அழகோன கவிர யும் எழுதிதவச்சிருக்கு. 'நீ மலட் 
பண்ணோ  கட்டோய ோ வருமவன்னு எனக்குத் த ரியும். ஆனோ, 
எனக்குத் ோன் தரோம்ப அவசரம். அதுக்குள்மே நோன் 
தசத்துப்மபோயிடுமவன்'னு அந் க் கவிர  தசோல்லுது.'' 

 
''சரிங்க... த ோழி வேர்த்  கட்சி இது. எங்க த ோண்டருக்குக் 

கவிர  உணர்ச்சி இருக்கோ ோ என்ன? இப்ப எனக்கு எதுக்கு மபோன் 
தசஞ்சீங்க?'' 
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''அந்  ருக்ஸோனோ அஃப்ஸமரோடு உங்களுக்கு ரகசியத் த ோடர்பு 
இருந்  ோகவும்... திடீர்னு அவங்கரே நீங்க ரக கழுவிட்ட 
மசோகத்தில் ோன்  ற்தகோரல பண்ணிக்கிட்டோங்கன்னும்  கவல் பரவிட்டு 
இருக்கு!'' 

 
''அத ப்படி பரவும்? உங்கரே  ோதிரி எதிர்க்கட்சிக் ரகக்கூலிப் 

பத்திரிரகக்கோரங்க அப்படி ஒரு தபோய்ரயப் பரப்ப தரடியோயிட்டீங்க... 
அப்படித் ோமன?'' 

 
''மடப் ஒண்ணு ரகவசம் இருக்குதுங்க... உள்துரற அர ச்சரோன 

நீங்க, இந்   களிர் அணித் த ோண்டமரோடு மபசின த ோரலமபசி 
உரரயோடல்!'' 

 
(சின்ன அர தி) 
 
''என்ன மபசிமனோம்னு தசோல்ல வர்றீங்க?'' 
 
''ருக்ஸோனோ அஃப்ஸமரோட ஆடம்பர ஆரசகள்பத்தி... உங்கமேோட 

கிறக்க ோன கவிர க் கோ ல்பத்தி. அர தயல்லோம்விட, அவங்கமேோடு 
மபசும்மபோது மு லர ச்சரரப்பத்தி நீங்க தசோல்ற ஒரு கருத்து 
தரோம்பமவ சுவோரஸ்ய ோனது!'' 

 
''இதுவும் சதின்னு புரியுது... உனக்கு எப்படிய்யோ அந்   ோதிரி ஒரு 

மடப் கிரடச்சுது?'' 
 
'' ற்தகோரலக்கு முந்தி ருக்ஸோனோ எங்க பத்திரிரக ஆபீஸுக்கு 

அனுப்பிதவச்ச போர்சலில் இத ல்லோம் இருக்கு, மினிஸ்டர் சோர்...'' 
(அர தி. பிறகு...) 
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''இத ல்லோம் மபோலீஸுக்குத் த ரியு ோ?'' 
 
''இதுவரரக்கும் த ரியோது. நோன் தசோன்னோத் ோன் உண்டு.'' 
 
''உனக்கு என்ன மவணும் மிஸ்டர் பிமரம் கல்ரோ?'' 
 
''உண்ர  சோர்!'' 
 
(தபரும் சிரிப்பு) 
 
''பத்திரிரகத் துரறயில மு ல் கோஷுவோலிட்டிமய 

உண்ர  ோமனய்யோ! பரழய மபப்பர்கணக்கோ, நீங்கள்லோம் 
உண்ர ரய என்ன விரலக்கு எரட மபோட்டு விக்கறீங்கனு எனக்குத் 
த ரியோ ோ? சரி, உன்கிட்மட இருக்கிற உண்ர க்கு என்ன மரட்? அர ச் 
தசோல்லு!'' 

 
(மயோசரன. பிறகு...) 
 
''இருபது லட்சம் சோர். அம ோட, அடுத்  ஒரு வரு த்துக்குத் 

த ோடர்ச்சியோ ஒரு முழுப்பக்க அரசோங்க விேம்பரம், எங்க மபப்பருக்கு!'' 
 
''பணம் மவணோ நோன்  ரலோம். விேம்பரம்பத்தி முடிவு பண்றது  

தசய்தித் த ோடர்புத்துரற அர ச்சர் தபோறுப்பு. இதுல நோன் சிபோரிசு 
தசஞ்சோ சந்ம கம் வரும்!'' 

 
''அப்ப முப்பது லட்ச ோ தகோடுத்துடுங்க.'' 
 
''இருபத் ஞ்சு?'' 
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''டீல்!'' 
 
''முக் ோர்?'' 
 
''தயஸ் போஸ்!'' 
 
''மநபோள் பக்கம் இருந்து ஒரு ஆயு போர்சரல இன்தனோரு 

இடத்துல தகோண்டுமபோய் மசர்க்கணும்.'' 
 
''இப்ப தகோஞ்சம் கஷ்டம் போஸ். போர்டர் ஏரியோவுல தச த்தியோக் 

கோவல் மபோட்ருக்கோனுங்க.  ங்கு  ரடயில்லோ  ஆயு த்ர க் 
தகோண்டோரணும்னோ, ஒரு வி யம் அவசியம் ம ரவ போஸ்!'' 

' 
'புரியுது... தசக்கிங் பண்ணோ  இருக்கணும்னோ, என்மனோட 

அரசோங்க கோர் மவணும். அ ோமன..? என் கோன்வோய்ல வர்ற எட்டு கோர்ல 
ஒண்ரண நீ எடுத்துக்கிட்டுப் மபோ. நம்  மகோடவுனுக்கு ஆயு ங்கரேக் 
தகோண்டோந்து மசர்த்துடு!'' 

 
''ஓமக போஸ். உள்துரற அர ச்சர் கோரர நிறுத்தி மசோ ரன 

மபோடுற தில்லு எவனுக்கு இருக்குது? போர்த்துடுமவோம் அர யும்!'' 
 
''ைமலோ... நோன் சீ ோ பீஷ்ட் மபசுமறன்!'' 
 
''மைய், என் அருர  டி.வி. கண்ணோட்டி! என்னோச்சு? ஒரு வோர ோ  

உன் குரரலமய மகட்க முடியலிமய...'' 
 
''பண்டிரக சீஸன் இல்லியோ... மசனல்ல நிரறய அரசன்த ன்ட் 

தகோடுத்துட்டோங்க. அம ோட, மும்ரப கனவுக் கன்னி  ப்னம் 
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சக்மஸனோமவோட நடன நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நடந்துச்சு. அர க் கவர் 
பண்ணவும் மபோயிருந்ம ன்.'' 

 
''சினி ோக்கோரிங்கரே எதுக்குத் ோன் இப்படி டி.வி. மசனல்ல            

கட்டிக்கிட்டு அழுவுறீங்கமேோ? கோரசத்தூக்கி எறிஞ்சோ கல்யோண 
வீட்டுலகூட துணிரய கழட்டிப்மபோட்டு ஆடுறதுக்கு தரடியோ இருக்குது 
அதுங்க...'' 

 
'' ப்னம் சக்மஸனோரவப் போர்க்க ஜனங்க தபோத்துக்கிட்டு 

குவிஞ்சிடுச்சு!'' 
 
''அவ்மேோ பிரபல ோ அந்  நடிரக?'' 
 
''அந் ப் மபரரச் தசோன்னோமல, வயசுப் பசங்க  யக்கம் மபோட்டு 

விழுறோங்க. உங்க  கன் சினி ோதவல்லோம்  யோரிக்கறோரு. ஆனோ, நீங்க 
இப்படி முக்கிய ோன கனவுக்கன்னிமயோட மபர்கூட த ரியோ  
இருக்கீங்கமே?'' 

 
''என்ன தபரிய கனவுக் கன்னி? உன் பக்கத்துல நிறுத்தி தவச்சோ, 

எவளும  மவரலக்கோரி  ோதிரி ோன் இருப்போ!'' 
 
''நல்லோத் ோன் தவண்தணய்  டவுறீங்க... நோன் தசோன்ன மவரல 

என்னோச்சுங்க?'' 
 
''எது?'' 
 
''எங்க  ோ ோவுக்கு  து த ோழிற்சோரல ரலதசன்ஸ் 

மகட்டிருந்ம மன.'' 
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''ஓ, அதுவோ! முடிஞ்சோச்சுனுதவச்சிக்க. ஆனோ, அர  உங்க 
 ோ ோவுக்மக கிரடக்கிற  ோதிரி தசய்யுறதுக்கு நோன் தபரியவிரல 
தகோடுக்க மவண்டிவருது!'' 

 
''என்ன அது?'' 
 
'' கீல்னு ஒருத் ன் தவயிட்டோப் மபோட்டிமபோட்டோன். அவரன 

ஒதுங்கிக்கச் தசோன்மனன். பதிலுக்கு மவற சில கோன்ட்ரோக்ட்கரே 
வோங்கிக் தகோடுக்கச்தசோன்னோன். நோன் அந்  வரகயில் இப்ப ஈடு 
கட்டியோகணும்!'' 

 
''நோன் உங்களுக்கு ஈடு கட்டலியோ, படுக்ரகயிமல..?'' 
 
''என்  ங்கம்... நீ ஈடு கட்டுற மஜோருல ோன் நோன் 

ரபத்திய ோக்கிடக்குமறமன!'' 
 
''ைமலோ, உள்துரற அர ச்சருங்கேோ? நோன் மபோலீஸ் ஆபீஸர் 

நவ்னீத் பிரோர் மபசுமறன் சோர்!'' 
 
''ஓ, ரோங்கி புடிச்ச ஆபீஸரோ? என்னய்யோ விமச ம்? 

எனக்தகல்லோம் நீ மபோன் மபோட்டுப் மபச  ோட்டிமய? இப்ப உன்ரன 
எங்மக தூக்கி அடிச்சிருக்கோங்க? புது இடத்துல க்ரேம ட் சரிப்பட்டு 
வரு ோ? மசோறு  ண்ணி ஒழுங்கோக் கிரடக்கு ோ?'' 

 
''எல்லோ க்ரேம ட்ரடயும் போக்குறதுக்கு ோமன சோர் இந்  

யூனிஃபோர்ர   ோட்டியிருக்மகன். நோன் மநபோள் போர்டர்ல இப்ப 
மபோஸ்டிங்ல இருக்மகன். நோன் மபோன் தசஞ்சது... உங்களுக்கோக 
ஒதுக்கப்பட்ட அரசோங்க கோர் ஒண்ணு இப்ப என்கிட்மட சிக்கியிருக்கு. 
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உள்மே முழுமலோடு ஏ.மக-47 துப்போக்கி இருக்கு. உங்க கோர்ல 
வந் வங்க ஓடிட்டோனுங்க.'' 

 
''அ னோல என்ன...'' 
 
''அதரஸ்ட் வோரன்ட் தரடியோயிக்கிட்மட இருக்கு, உங்களுக்கு!'' 
 
''எஸ்.பி. மரங்க்ல இருக்குற ஒருவன், உள்துரற அர ச்சரர 

அதரஸ்ட் பண்ணிட முடியு ோ?'' 
 
''ஸோரி சோர். நோன் அதரஸ்ட் பண்ண வர்றது, உள்துரற அர ச்சர் 

என்ற ப விரயத் துஷ்பிரமயோகம் தசஞ்ச ஒரு ஆயு க் கடத் ல் 
கிரிமினரல!'' 

 
''ஏய், யூனிஃபோர்ம்  ோட்டிட்டோமல... நீ சூப்பர் ஹீமரோ ஆயிடுவியோ? 

அடுத்  பத்து நிமி த்துக்குள்மே உன்ரன ஈ அடிக்கிற  ோதிரி 
அடிச்சிடுமவன் த ரியும்ல?'' 

 
''ட்ரர பண்ணித் ோன் போருங்கமேன்... முதுதகலும்பு இல்லோ  

டி.ஜி.பி. த ௌர்யோ மூல ோ இன்னும் த ோரல தூரத்துக்கு என்ரனத் 
தூக்கியடிக்கத் ோன் உங்கேோல முடியும். ஆனோ, இந்  முரற அதுவும் 
முடியோது. ஏன்னோ, மு லர ச்சருக்கு விவரத்ர ச் தசோல்லிட்டுத் ோன் 
உங்களுக்கு நோன் இப்ப மபோன் மபோட்டிருக்மகன். உங்க துரதிர்ஷ்டம் 
போருங்க... தகோஞ்ச ோச்சும் மநர்ர யும் நியோயமும் உள்ே 
அரசியல்வோதிகளும் நம்   ோநிலத்துல இருக்கத் ோன் தசய்யுறோங்க!'' 

 
''மிரட்டுறியோ? மடய், உன்னோல முடிஞ்சர ப் புடுங்குடோ 

போர்ப்மபோம்...'' 
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''அப்போ!'' 
 
''என்ன விக்கி?'' 
 
''பிப்ரவரி 15-ம் ம திக்கு இன்னும் பத்து நோள் ோன் இருக்கு! ரூபி 

கில் மகஸ்ல தீர்ப்பு அன்னிக்கு ோன்!'' 
 
'' றந்திடுமவனோ  கமன..? தீர்ப்புபத்தி நீ கவரலப்பட மவண்டியம  

இல்ரல. நோன் எல்லோத்ர யும் மபசி முடிச்சிட்மடன்.'' 
 
''இல்லப்போ... நீங்க மபசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம்கூட, அவங்க 

ரசடுல புதுசோ சில டி ோண்ட் தவச்ச ோக் மகள்விப்பட்மடன்.'' 
 
''அர யும் நிரறமவத்தித் ோன் ஆகணும். மவட்ரட ஆடி வயிறு 

புரடக்கத் தின்னுற சிங்கம், சுத்திப் பறக்குறவல்லூறு களுக்கும் 
சின்ன ோப் பங்கு தகோடுக்கத் ோன் மவணும்!'' 

 
''அப்ப நோன் தீர்ப்புபத்தி கவரலப்படோ  நிம் தியோத் தூங்கலோ ோ?'' 
 
''நீ  ோரோே ோத் தூங்கு. ஆனோ, எனக்குத் ோன் இப்ப சுத்  ோத் 

தூக்கம் மபோயிடுச்சு!'' 
 
''என்னப்போ... உங்களுக்கு என்ன?'' 
 
''நவ்னீத் பிரோர்னு ஒரு மபோலீஸ் ஆபீஸர். என்ரனமய ரகது 

பண்றதுக்கு அதரஸ்ட் வோரன்ட் தரடி பண்ணிட்டோண்டோ அவன். 
மு லர ச்சர்கிட்மட தகஞ்சிக் கூத் ோடி இப்மபோர க்கு அந்  ஆபீஸரர 
அடக்கிதவச்சிருக்மகன். உள்துரற அர ச்சமர ஆயு க் கடத் லில் 
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 ோட்டினோ, அது இந்  ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் இம ரஜ நோசம் 
பண்ணிடும். அ னோல் ோன்,  ற்கோலிக ோ என்ரனக் ரகது பண்ணோ  
இருக்க மபோலீஸுக்கு தகோஞ்சம் ரடம் தகோடுத்திருக்கோரு சி.எம்.!'' 

 
''என்னப்போ பண்ணப்மபோறீங்க?'' 
 
''அந்  நவ்னீத் பிரோர் அடங்க  ோட்டோன். அவரன அடக்கப் 

போர்த் ோ, பத்திரிரகக்கோரங்களுக்குத்  கவரலக் தகோண்டுமபோயிடுவோன். 
அ ோன் தரோம்ப மயோசிச்மசன்... நம்  முக் ோர் இருக்கோன்ல? அவனுக்கு 
அரசன்த ன்ட் தகோடுத்திட்மடன்!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
 உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயின் 

பர்சனல் தடலிமபோன் உரரயோடல்கள் த ோடர்கிறது... 
  
ப வி பறிமபோகும் அபோயம்... 
 

''தஜகன்னோத் ரோய்?'' 
 
''மு ல்வரய்யோ... தசோல்லுங்க!'' 
 
''அந்  மபோலீஸ் ஆபீஸர் நவ்னீத் பிரோர் கண்ணிதவடியில் சிக்கி 

தசத்துப்மபோன வி யத்ர  என்னோல் ஜீரணிக்கமவ முடியரல...'' 
 
''என்னோலயும் ோன் மு ல்வர் சோப். தீவிரவோதிகரே ஒடுக்குறதுல 

ஒரு புலியோமவ போய்ஞ்ச  ங்க ோன ஆபீஸர். இது  ோதிரி 
அதிகோரிகமேோட தியோகத் ோல் ோன் நம் ரே  ோதிரி அரசியல்வோதிகள் 
ஒழுங்கோ ஆட்சி நடத் மவ முடியுது!'' 

 
''தஜகன்னோத் ரோய்... ஒளிக்கோ  தசோல்லுங்க. இந்  சோவுல 

உங்களுக்கு எந் ப் பங்கும் கிரடயோ ோ?'' 
 
''என்ன சோப் இப்படிக் மகட்டுட்டீங்க. எனக்கு எவ்மேோ துக்கம் 

த ரியு ோ? நவ்னீத் பிரோரர மநபோள் போர்டர்ல இருக்குற           

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

நக்ஸரலட்கள் ோன் கண்ணிதவடி தவச்சுக்தகோன்னுட்டோங்கன்னு நோமட 
கண்ணீரில் மூழ்கிக்கிடக்கும ...'' 

 
''நோடு இருக்கட்டும். தசத்துப்மபோன அதிகோரி உங்களுக்கு எதிரோ 

அதரஸ்ட் வோரன்ட் தரடி பண்ணதுக்கும் இந்   ரணத்துக்கும் சம்பந் ம் 
உண்டோன்னு உங்கரே நோன் மகக்கமறன்!'' 

 
''ஐயோ... அது எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

கோமர கிரடயோது. மபோலியோன நம்பர் 
பிமேட்ரட தவச்சுக்கிட்டு சட்ட விமரோ க் 
கும்பல் அந் க் கடத் ரல நடத்தி இருக்கு. 
இருந் ோலும்,  னக்குக் கிரடச்ச 
ஆ ோரங்களின் அடிப்பரடயில் ர ரிய ோ 
என்ரனமய ரகது பண்ணி விசோரிக்க 
அந்  அதிகோரி  யோரோனோரு. அர  நோன் 
தபர்சனலோன மகோப ோ எடுத்துக்கரல. 
தசோல்லப்மபோனோ, அவமரோட  ரணத்துக்கு 
உரிய  ரியோர  தசலுத்துற வி  ோ, 
நவ்னீத் பிரோர் குடும்பத்ர க் 
கூப்பிட்டுதவச்சு ஒரு தபரிய விருது 
தகோடுக்கணும்னு திட்டம் மபோட்டிருக்மகன். 

உள்துரற அர ச்சர் என்கிற முரறயில் இர ச் தசஞ்சோக மவண்டிய 
கடர  எனக்கு இருக்கில்ரலயோ?'' 

 
''சரி தஜகன்னோத்! பிரச்ரன இல்லோ ப் போர்த்துக்மகோங்க. 

அவ்வேவு ோன் தசோல்ல முடியும். நோரேக்கு ோமன பிப்ரவரி 15... ரூபி 
கில் தகோரல மகஸில் உங்க  கனுக்கு தடல்லி மகோர்ட்டில் தீர்ப்பு 
வரும ... நீங்களும் தடல்லி மபோறீங்கேோ?'' 
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''இல்லீங்க மு ல்வர் சோப்... அர விட எனக்கு முக்கியம் வீர  ரணம் 
அரடஞ்ச தியோகி நவ்னீத் பிரோர் இறுதி ஊர்வலம். அதுல 
கலந்துக்கிறதுக்கோக நோரேக்கு நோன் லக்மனோவில் இருப்மபன். 
தடல்லியில் சட்டம் அம ோட கடர ரயச் தசய்யட்டும். இங்மக நோன் ஒரு 
அர ச்சரோக என் கடர ரயச் தசய்யணும்.'' 

 
''நீங்க தரோம்பத் திறர யோனவர் தஜகன்னோத். வோழ்த்துகள்!'' 
 
''எல்லோம் உங்க ஆசீர்வோ ம், சோப்!'' 
 
''அப்போ ோமன மபசுறது?'' 
 
''ஆ ோ விக்கி... என்ன வி யம் தசோல்லு?'' 
 
''அப்போ... உங்களுக்கு எவ்மேோ நன்றி தசோன்னோலும்  கும். 

நடுவுல சில  டரவ நோன் உங்ககிட்மட மகோபப்பட்டிருக்மகன். அதுக்கோக 
 ன்னிச்சுக்மகோங்க.'' 

 
''நோன் தசோன்னது நடந்  ோ இல்ரலயோ... நீதி ன்றம் உன்ரன 

நிரபரோதினு விடு ரல பண்ணிடுச்சு போர்த்தியோ?'' 
 
''தஜயிலுக்குப் மபோக மவண்டி வரும ோன்னு தரோம்ப பயந்து 

கிடந்ம ன்... இப்ப தரோம்ப தரோம்ப ரிலோக்ஸ் ஆயிட்மடம்ப்போ!'' 
 
''என்ரனவிட நீ முக்கிய ோன நன்றி தசோல்ல மவண்டியது நம்  

குருஜிக்குத் ோன். அவர் உலகச் சுற்றுப் பயணத்ர  முடிச்சிட்டுத் திரும்பி 
வந்திட்டோரு. நீதியின் கரங்கள் உன் மீது கருரண தபோழிய அவருரடய 
அருள் ோன் முக்கியக் கோரணம்.'' 
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''அப்போ... இர  நோன் தரோம்பப் தபரிசோக் தகோண்டோடணும்னு 
ஆரசப்படமறன். ந க்கு மவண்டியவங்க அத் ரன மபருக்கும் மசர்த்து 
பண்ரண வீட்டுல ஒரு போர்ட்டி தகோடுக்கப் மபோமறன். நம்  மஜோசியரரக் 
மகட்மடன்...  ோர்ச் 23-ம் ம தி அருர யோன நோள்னு குறிச்சுக் தகோடுத் 
திருக்கோரு. நீங்களும் கண்டிப்போ போர்ட்டிக்கு வந்திடுங்கப்போ!'' 

 
''இப்ப மவணோம் விக்கி. இந்  மகஸ்பத்தி எல்லோ மீடியோவும் 

கண்ணுல விேக்தகண்தணய் ஊத்திக் கவனிக்குது. ஜனங்களுக்கும் 
இந் த் தீர்ப்பு ம மல ஏகத்துக்கும் மகோபம் இருக்குது. இந்  மநரத்துல 
நீ போர்ட்டி தகோடுத்துக் தகோண்டோடினோ, அது நோ மே ஓணோரன எடுத்து 
மவட்டிக்குள்ே விட்டுக்கற  ோதிரி ஆயிடும்! தீர்ப்பு கிேப்பிவிட்ட சூடு 
தகோஞ்சம் ஆறுற வரரக்கும் தபோறுப்மபோம .'' 

 
''அத ல்லோம் கிரடயோது. நோன் தகோண்டோடிமய தீரணும். ந க்கு 

தரோம்ப மவண்டியவங்கரே  ட்டும் ோன் கூப்பிடப் மபோமறன். நீங்களும் 
ரடரியில இப்பமவ குறிச்சுதவச்சிடுங்க...  ோர்ச் 23.'' 

 
''சரி.. சரி...'' 
 
''அப்போ...'' 
 
''என்னப்போ?'' 
 
''இனிம  நோன் அவசரப்பட்டு தரோம்ப முரட்டுத் ன ோ எதுவும் 

தசஞ்சு உங்களுக்கு இப்படி மவரல தகோடுக்க ோட்மடன்.  ோர்ச் - 23 
போர்ட்டியில் நோன் எவ்வேவு குடிச்சோலும் சரி... ரூபி கில்  ோதிரி யோரும் 
அங்மக துப்போக்கி குண்டு போய்ஞ்சு சோக  ோட்டோங்க, மபோது ோ?'' 

(இடிச் சிரிப்பு... பதிலுக்கு ஒரு தவடிச் சிரிப்பு) 
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''உள்துரற அர ச்சரர ரலனுக்கு வரச்தசோல்லுங்க... மு ல்வர் 
மபசணு ோம் அவசர ோ...'' 

 
''என்னங்க வி யம்... அர ச்சமரோட  கன் நிரபரோதின்னு தீர்ப்பு 

வந்திடுச்மச... அதுக்கு வோழ்த்துச் தசோல்லவோ? அப்படின்னோ மு ல்வர் 
ஐயோ மூணு நோள் மலட்டு!'' 

 
''எதுக்கு மபசணும்னு த ரியரல... ரலரனக் தகோடுங்க!'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''வணக்கம் மு ல்வர் சோப்!'' 
 
''தஜகன்னோத் ரோய்... உங்க  கரன மகோர்ட் விடு ரல 

பண்ணதுபத்தி மீடியோவுல என்னதவல்லோம் தசய்திகள் வருதுனு 
போர்த்தீங்கேோ?'' 

 
''அவனுங்க தகடக்கறோனுங்க. இந்  மீடியோக்கோரனுங்க 

எதுக்குத் ோன் சந்ம ோ ப்பட்டு இருக்கோங்க தசோல்லுங்க! யோர் என்ன 
தசோன்னோ என்னங்க... உள்துரற அர ச்சமரோட  கன் அந் ப் 
தபோண்ரண சுட்டுக்தகோல்லரலன்னு  ோட்சிர   ோங்கிய நீதி ன்றம  
தசோல்லிடுச்சு. அப்புறம் என்ன..?'' 

 
''ஆனோ,  க்கள் தீர்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கில்மல...'' 
 
''அர ப்பத்திதயல்லோம் நோன் கவரலப்படறது கிரடயோதுங்க, 

மு ல்வர் சோப்!'' 
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''நோன் கவரலப்படுமறன்... நம்  கட்சி கவரலப்படுது! 
அம்ரித்ஸர்லயும், ஆலப்புழோவுலயும் கல்லூரி  ோணவிகள் த ழுகுவத்தி 
ஊர்வலம் நடத்தியிருக்கோங்க. உங்க  கன் விடு ரல தசய்யப்பட்டதில் 
துளிகூட நீதி இல்ரலனு பல ஆயிரக்கணக்கோனவங்க அர தி ஊர்வலம் 
நடத்தி எதிர்ப்புக் கோட்டியிருக்கோங்க. பதிதனட்டு  ோநிலங்களில் ரூபி கில் 
 ரணத்துக்கு உரிய நியோயம் கிரடக்கவில்ரலனு தசோல்லி  ன்னோர்வக் 
குழுக்கள் ஆர்ப்போட்டம் நடத்தியிருக்கோங்க. இதுல அரசியல் சக்திகள் 
விரேயோடி இருக்குனு தசோல்லி, லக்மனோ பல்கரலக்கழக  ோணவர்கள் 
சிலர் தீக்குளிப்பு மிரட்டல் விடுத்திருக்கோங்க. டி.வி-யில் எப்மபோ 
திருப்பினோலும், நம்  உ.பி-யில் இதுக்கோகக் கிேம்பியிருக்கிற எதிர்ப்புகள் 
பத்தித் ோன் ஸ்கிரோள் ஓடுது. சில பத்திரிரககள், தீர்ப்புக்கு எதிரோக விழிப்பு 
உணர்வு உண்டோக்கச் தசோல்லி எஸ்.எம்.எஸ். மகம்தபயின் பண்றோங்க. 
இந்  'தடய்லி நியூஸ்' பத்திரிரகக்கோரன்... ஒரு  னி டிரஸ்ட்மட 
த ோடங்கிட்டோன். ரூபி கில் குடும்பத்தின் எதிர்கோல நலனுக்கோக நிதி 
திரட்டுறோனோம். இப்படிமய மபோனோல், இந்  வழக்கு  றுவிசோரரணக்கு 
வர்றது உறுதின்னு ம ோணுது!'' 

 
''அதுக்கு நோன் என்ன ோன் பண்ண முடியுங்க, ஐயோ..? 'இனி 

விமவக் விக்கி ரோய் என்  கமன இல்ரல' அப்படினு தசோல்லி உறரவ 
அறுத்துக்கவோ? அப்பவோச்சும் உங்க இம ஜும், கட்சி இம ஜும் 
தபோரழச்சுக்கு ோ, தசோல்லுங்க!'' 

 
''ஸோரி தஜகன்னோத்... அது உங்க குடும்பம் சம்பந் ப்பட்ட வி யம். 

நீங்க இப்மபோர க்கு அறுத்துக்க மவண்டியது - உங்களுக்கும் 
உள்துரற அர ச்சர் ப விக்கும் உள்ே உறரவ! அர த் ோன் நம்  
கட்சித்  ரலர  விரும்புது. நீங்கேோ ரோஜினோ ோ தகோடுத்துடுங்க... 
உடல்நிரலரயக் கோரணம் கோட்டி ஏ ோவது தசோல்லுங்க. தகௌரவ ோ 
தகோஞ்ச நோரேக்கு விலகி இருங்க. ஜனங்கமேோட  றதி ோன் நம்  
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 ருந்து.  றுபடி நீங்க இம  ப விக்கு வந்து உட்கோருவது பத்தி எனக்கு 
எந்  ஆட்மசபரனயும் கிரடயோது!'' 

 
''மு ல்வர் ஐயோ... உடல்நிரலரயக் கோரணம் கோட்டுறதுக்கு நீங்க 

மவணோ சரியோன ஆேோ இருக்கலோம். நோன் சர்வ தசௌக்கியத்ம ோட 
இருக்மகன். தரோம்பத் ர ரிய ோவும் இருக்மகன். நோன் ரோஜினோ ோ 
தசய்ய முடியோதுங்க. மவணோ, நீங்க என்ரன  ந்திரி ப விரயவிட்டு 
டிஸ்மிஸ் பண்ணிப்போருங்க. அடுத்  ஆறு  ணி மநரத்துல அரசியரல 
நோன்  ோத்திக்கோட்டுமறன். புதிய கூட்டணி அரசோங்கத்ர  உருவோக்கிக் 
கோட்டுமறன். அப்ப ப விவிட்டு விலக மவண்டியது நீங்கேோத் ோன் 
இருக்கும்!'' 

 
(இப்மபோது மு ல்வரின் ஏேனச் சிரிப்பு!) 
 
''தஜகன்னோத்... நீ மவணோ பத்துப்பதினஞ்சு மபரர தவட்டிப் 

மபோட்டுட்டு, குறுக்கு வழியில் அரசியல் ஏணியில் ஏறி வந்து 
அர ச்சரோகி, கூடமவ ஒரு  ோஃபியோ கூட்டத்  ரலவனோவும் 
இருக்கலோம். ஆனோ, நோன் ஆரம்பத்துலருந்ம  அரசியல் மூல ோத் ோன் 
எல்லோ நல்லது-தகட்டதுகரேயும் கத்துக்கிட்மடன். உனக்கு 
இருக்கிறர விட நூறு  டங்கு குள்ேநரித் னமும், குயுக்தியும் எனக்கும் 
த ரியும். நீயோ ப வி விலகமலன்னு தவச்சிக்க... உன்ரன மினிஸ்டர் 
நோற்கோலியில் இருந்து தூக்கி அடிக்கிறது  ட்டுமில்மல... உன் கிரிமினல் 
தரக்கோர்ரடப் புரட்டி எடுத்து, தஜன்  தஜன் ோந்திரத்துக்கும் தவளியிமல 
வர முடியோ படி கம்பிக்குப் பின்னோடி என்னோல்  ள்ே முடியும்... 
புரியு ோ?'' 

 
''ஓ, அவ்மேோ தூரம் தசய்வீங்கமேோ... மிஸ்டர் மு ல்வமர! உங்க 

மகபிதனட்ல இருக்கிற  த்  தபோட்ரடப் பசங்ககிட்மட இத ல்லோம் 
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தவச்சுக்கங்க. நீங்க என் டிஸ்மிஸ் தலட்டர்ல ரகதயழுத்துப் மபோட்ட ர  
கோயுறதுக்குள்மே உங்க ஆட்சிரய டிஸ்மிஸ் பண்ற அேவுக்கு 
அணிகரே உரடச்சுக் கோட்டமலன்னோ, என் மபரு தஜகன்னோத் ரோய் 
இல்ரல!'' 

 
''மிக்க  கிழ்ச்சி தஜகன்னோத் ரோய்... இந்  நிமிடம  ந க்குள்ேோன 

யுத் க் மகோடு வரரயப்பட்டுவிட்டது. மபோர்க்கேத்தில் சந்திப்மபோம்!'' 
 
தடோக்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயின் 

தபர்சனல் தடலிமபோன் உரரயோடல்கரேக் மகட்டுக்தகோண்டு 
இருக்கிமறோம்... 

  
ம டு ல் மவட்ரட ஆரம்பம்... 

 
''தஜய் குருஜி!'' 
 
''தஜய் சம்மபோ!'' 
 
''அலகோபோத் தீர்த்  யோத்திரரரய முடிச்சுட்டு... நீங்க எப்மபோ  துரோ 

வர்றீங்க குருஜி?'' 
 
'' கோ ம ேோ முடிஞ்சதும  வந்துடுமவன். என்ன மவணும் 

தஜகன்னோத் ரோய்?'' 
 
''என் வோழ்க்ரகயின் தபரிய யுத் த்தில் நோன் தஜயிக்கிறதுக்கு உங்க 

ஆசீர்வோ ம் மவணும்!'' 
 
''நீ ோன் அதில் தஜயிச்சிட்டிமய... நோ  மபசினபடிமய விமவக் விக்கி 

ரோரய மகோர்ட் விடு ரல பண்ணிடுச்மச. நோன் தகோடுத்  பவழ 
ம ோதிரத்ம ோட பவரரப் போர்த்தியோ?'' 
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''அதில்ரல குருஜி. என்ரன டிஸ்மிஸ் பண்ண மவரல போக்குறோரு 
மு ல்வர். இந்  ஆட்சிரய நோன் கவுத்துக் கோட்டரலன்னோ... என் 
அரசியல் வோழ்க்ரகமய முடிஞ்சுமபோயிடும் குருஜி!'' 

 
''ஓ, அப்படியோ? நீ கட்டோயம் இதில் தஜயிச்சிடுமவ தஜகன்னோத் 

ரோய்! ஏன்னோ, சமீபத்தில் ஒரு நம்பக  ோன ஆள் மூல ோ, 
மு லர ச்சமரோட ஜோ கத்ர  நோன் வோங்கிப் போர்த்ம ன். அது இப்மபோ 
சரிரவ மநோக்கிப் மபோற ஜோ கம்!'' 

 
''தரோம்ப நன்றி குருஜி. எம்.எல்.ஏ-க்கரே இழுக்குறது... கடத்தி 

ஒளிச்சுரவக்கிறது... சட்ட சரப வோக்தகடுப்பில் அடி டி வந் ோ, 
ச ோளிக்கிறதுனு இனி ோன் நிரறய மவரல இருக்கு குருஜி. உங்கமேோட 
பக்கபலம் எனக்கு இந்  மநரத்துல தரோம்ப அவசியம்!'' 

 
''எப்பவும் நோன் உன் பக்கம் தஜகன்னோத். தஜய் சம்மபோ!'' 
 
''ைமலோ திரிபுரோரி!'' 
 
''ரபயோஜி... இத ன்ன ஆச்சர்ய ோன தடலிபதி. நோமன இப்ப 

உங்கரே மபோனில் கூப்பிடற ோ இருந்ம ன்.'' 
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''அது இருக்கட்டும்... நோரேக்கு  த்தியோனத்துக்குள்மே என் 
ப விரய மு ல்வர் பறிக்க ஏற்போடு பண்றோரு.'' 

 
''மகள்விப்பட்மடன் ரபயோஜி. நோன் என்ன தசய்யணும்... 

தசோல்லுங்க.'' 
 
''ஆட்சிரயக் கவுத்து, கவர்னர்  ோளிரகக்குப் மபோயி நோ  

தஜயிக்கணும்னோ, எத் ரன எம்.எல்.ஏ-க்கரே நம்  பக்கம் தகோண்டோந்து 
நிறுத்  முடியும்னு நிரனக்கிமற? அப்படிமய அதுக்கு பட்தஜட்ரடயும் 
தசோல்லு!'' 

 
''அது தபரிய கோரியம  கிரடயோது ரபயோஜி. இப்மபோ இருக்கிற 

அரரச கவுக்கணும்னோ, பதினஞ்சு எம்.எல்.ஏ-க்கரே உருவி உங்க 
பக்கம் தகோண்டோந் ோ மபோதும்! அதுக்கும் அதிக ோமவ நம்  ஆளுங்க 
இருக்கோங்க. நீங்க ஒரு வோர்த்ர  தசோல்லுங்க, ஈ.பி-கோரன் கரன்ட்ரடப் 
புடுங்கறர விட மவக ோ மு ல்வமரோட ப விரயப் புடுங்கிடலோம்!'' 

 
''நீ நிரனக்கிற அேவுக்கு அது அவ்மேோ சுலபம்  ோதிரி எனக்குத் 

த ரியரல திரிபுரோரி. ப விரய  ட்டும் புடுங்கறது முக்கியமில்ரல. 
மு ல்வமரோட மூக்ரக  ண்ணுல மபோட்டுப் புரட்டி எடுத்திடணும். மு ல்வர் 
நோற்கோலியில் நோன் உட்கோர்ந்து கோட்டணும்!'' 

 
''ஐயோ... என்ன தசோல்றீங்க? நீங்க மு ல்வர் ஆகணு ோ?'' 
 
''ஏன்யோ! எனக்கு என்ன குரறச்சல்? அம்பத் ஞ்சு வரு  ோ இந்  

தபோது வோழ்க்ரகப் புழுதியில கிடந்து உழண்ட எனக்கு, மு ல்வர் 
ஆகுறதுக்குத்  குதியில்ரலயோ? என்கிட்மட இப்ப இருக்கிற பணத்துக்கு 
நோன் துபோய்லமயோ, அத ரிக்கோவுலமயோ மபோய் ரோஜ வோழ்க்ரக 
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வோழலோம். எதுக்கு அர தயல்லோம் விட்டுட்டு, இந்  கச்சடோ அரசியல்ல 
கோலத்ர  ஓட்டுமறன்... ஒரு  டரவயோச்சும் மு ல்வர் ஆகணும்கிற 
லட்சியத் ோல ோமன!'' 

 
''...............'' 
 
''இப்ப நோன் மபோடுற திட்டத்துக்கு 'ஆபமர ன் தசக்ம ட்’னு மபர் 

தவச்சிட் மடன். என்கிட்மட இருபது மபரு இருக்கோங்க. கட்சித்  ோவல் 
 ரட சட்டத்தில் ப வி மபோகோ  இருக்கணும்னோ, இன்னும் அஞ்சு மபர் 
ம ரவ! கூட்டணி  ந்திரி சரப ோமனய்யோ... ஆ ரவு குடுக்கிற 
ம ோழர க் கட்சியில் இருந்து எத் ரன எம்.எல்.ஏ-க்கரே இழுக்கமறன் 
போரு. இது  விர, நோன் மபோட்ட எலும்புத் துண்ரடக் கவ்விக்கிட்டு ஓடுற 
சுமயச்ரசகரேயும் சுலப ோ அமுக்கிடுமவன்!'' 

 
''தரோம்பப் தபரிய அ வுன்ட்டோ ம ரவப்படுங்க... நோன் சூட்மகஸ் 

தரடி பண்ண ஆரம்பிக்கலோ ோ?'' 
 
''பணத்ர ப்பத்தி மயோசிக்கம ய்யோ... இப்ப  ோனம் ோன் முக்கியம். 

நோன் மு ல்வர் ஆனோ, நீ ோன் சூட்மகஸ்  யோரிப்பு வோரியத்  ரலவர்!'' 
 
(இடிச் சிரிப்பு) 
 
''ஆமலோக் அகர்வோல் ோமன?'' 
 
''ஆ ோ... நீங்க?'' 
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''போர்த்தியோ... உள்துரற அர ச்சர் ப விரய என்கிட்மட இருந்து 
பிடுங்கப் மபோறோங்கன்னு நியூஸ் வந் தும், உனக்கு என் குரமல 
 றந்துமபோச்சு!'' 

 
''ஐமயோ... ரபயோஜி நீங்கேோ? இத ன்ன புது த ோரபல் நம்பர்ல 

வர்றீங்க?'' 
 
'' ர்  யுத் ம் த ோடங்கிடுச்மச... மு ல்வர் கிழவன் ஒட்டுக்மகட்க 

ஆரம்பிச்சிட்டோன்யோ. அ ோன்  ற்கோலி க ோ மவற நம்பர்ல வர்மறன்!'' 
 
''தசோல்லுங்க ரபயோஜி... உங்களுக்கு நோன் என்ன தசய்யணும்?'' 
 
''மு ல்வரரக் கவுத்துட்டு, அடுத்  மு ல்வரோ நோன் வர்றது உறுதி 

ஆயிடுச்சு. எம்.எல்.ஏ-க்கள்ல யோர் யோரர இழுத்து, கவர்னர் முன்னோடி 
நிறுத்துற வரரக்கும் எங்மக பதுக்கிரவக்கணும்னுகூட ஏற்போடு 
ஆயிடுச்சு. ஆனோ, கூப்பிட்ட இடத்துக்கு வரணும்னோ... அந் க் 
கழுர ங்களுக்கு முன்னோடி மகரட் கோட்டணும்ல... அ ோன் உனக்கு 
மபோன் பண்மணன்!'' 

 
''நீங்க மு ல்வர் ஆகுறது என்ரன  ோதிரி த ோழிலதிபர்கள் தசஞ்ச 

போக்கியம்! தசோல்லுங்க ரபயோஜி... எவ்வேவு நோன்  ரணும்னு 
எதிர்போர்க்கிறீங்க?'' 

 
''பன்னிரண்டு அல்லது பதிமூணு மகோடி ம ரவப்படுது, ஆமலோக் 

அகர்வோல்...'' 
 
(சற்று த ௌனம். பிறகு...) 
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''தரோம்ப அதிக ோ இருக்மக ரபயோஜி!'' 
 
''ஆமலோக்... நீ எனக்கு தசய்யுறது  ர் ம் கிரடயோது. கடனோ 

தகோடுக்குற ோ நிரனச்சுக்மகோ. நீ எத் ரனமயோ பிசினஸ் பண்மற... 
எவ்வேமவோ ரலதசன்ஸ்கள் வோங்க மவண்டியிருக்கு! கணக்கில்லோ  வரி 
கட்ட மவண்டி இருக்கு. நோன் மு ல்வர் ஆயிட்டோ, வட்டியும் மு லு ோ 
உனக்கு லோபம் தசஞ்சு தகோடுத்துடுமவன்!'' 

 
''பணம் தகோடுக்கிறர ப்பத்தி மயோசிக்கரல ரபயோஜி. நோன் 

உங்ககிட்மட மகட்டிருந்   ோத்ரி புரோதஜக்ட்  ட்டும் எனக்மக 
கிரடச்சிருந் ோ... என்ரன நம்பி எத் ரன மகோடியும்  ர்றதுக்கு ஆளுங்க 
தரடியோ இருப்போங்க. நோமனோ, உங்கரே நம்பி என் ரகப்பணத்ர யும் 
அதுல மபோட்டு, இப்மபோ புரோதஜக்ட்டும் கிடக்கோ  
முடங்கிப்மபோயிருக்மகன்.'' 

 
''புரியுது ஆமலோக். அர  உனக்மக கிரடக்கத் ோன் நோன் 

போடுபட்மடன். ஆனோ, அந்  சிங்கோனியோ குரூப்கோரன் உன்ரனவிட டபுள் 
 டங்கோ தடண்டர் 'மகோட்' பண்ணியிருந் ோன். அதுவும்  விர, மு ல்வர் 
கிழவமனோடவும் எனக்கு ம ோ லோகிப் மபோச்சோ... வி யம் ரக மீறிப் 
மபோயிடுச்சு.'' 

 
''எனக்கும் புரியுது ரபயோஜி... ஆனோ, இப்ப என்னோல அவ்மேோ 

தபரிய த ோரக புரட்டுறது முடியோ கோரியம்.'' 
 
''எவ்வேவு ோன் உன்னோல முடியும்?'' 
 
''தரண்டு மகோடி... தரோம்பக் கஷ்டப்பட்டோ மூணு மகோடிக்கு ம மல 

முடியோது! நோன் தரோம்ப தநோந்து மபோயிருக்மகன் ரபயோஜி.'' 
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''புரியுது ஆமலோக்... என் அரசியல் வோழ்க்ரக இம ோட 
முடிஞ்சிடுச்சினு நீ  ப்பு கணக்குப் மபோடுமற. தரோம்ப சோ ர்த்திய ோ 
நடந்துக்கற ோ நிரனக்கமற! இந்  உள்துரற அர ச்சர் ப வி மபோனோ 
என்ன... மு ல்வர் நோற்கோலியில் நோன் உட்கோரத் ோன் மபோமறன். 
அதுக்கப்புறம் இந்  உத் ரப் பிரம சத்துக்குள்மே நீ ஒரு 
குண்டூசிரயக்கூட வியோபோரம் பண்ண முடியோது. இருக்கிற பிசினரஸயும் 
துரடச்சு எடுத்துக்கிட்டு ஏ ோவது தவளி  ோநிலத்துக்கு இப்பமவ ஓடிடு!'' 

 
''ரபயோஜி...  யவு தசஞ்சு...'' 
 
(தடோக்) 
 
''விக்கி?'' 
 
''அப்போ... நோன் தகோஞ்ச மநரம் கழிச்சுக் கூப்பிடட்டோ? இப்மபோ 

எனக்கு அவசர ோ மீட்டிங் மபோயிட்டிருக்கு.'' 
 
''உன் மீட்டிங்ரகத் தூக்கி உரடப்பிமல மபோடு. அவசர ோ ஒரு 

வி யம் நோ  மபசியோகணும்!'' 
 
''சரி, கோன்ஃபரன்ஸ் ைோல்ல இருந்து தவளிமய வந்திட்மடன்... 

இப்ப தசோல்லுங்கப்போ!'' 
 
''எனக்கு அவசர ோ பத்து மகோடி ரூபோ தரோக்க ோ மவணும்.'' 
 
''யப்போடி... என்கிட்மட இருந்து பணம் வோங்குற நிரலர க்கு நீங்க 

எப்மபோ டோடி வந்தீங்க?'' 
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''மவடிக்ரக எல்லோம் இருக்கட்டும். தரோக்க ோ தரோம்ப அவசர ோ 
ம ரவப்படுது. என்னோல புரட்ட அவகோசம் இல்ரல...'' 

 
''ஆனோ, என்கிட்மடயும் அவ்மேோ பணம் கிரடயோம  டோடி. 

எல்லோத்ர யும் அந்  தீவு புரோதஜக்ட்ல தகோண்டுமபோய் 
முடக்கிதவச்சிட்மடமன...'' 

 
'' கமன! தபத்  அப்பனோக்கூட மகட்கரல... உன்ரனத் தூக்குக் 

கயிறுல இருந்து கோப்போத்தின ஒருத் னோ மகட்கிமறன்... நீ நிரனச்சோ 
பத்து மகோடிரயப் புரட்ட முடியோ ோ?'' 

 
''டோடி... நோன் எர யும  பளிச்சுனு ஒமர  டரவ ோன் தசோல்மவன். 

இப்ப நோன் முக்கிய ோன மீட்டிங்ல இருக்மகன். தரண்டு  ணி மநரம் 
கழிச்சு நோ  மபசலோ ோ?'' 

 
''விக்கி... சில புள்ரேங்க  ன்மனோட அப்பன் மபரரக் 

கோப்போத் றதுக்கோகமவ வோழ்க்ரக பூரோ லட்சியத்ம ோட உரழப்போனுங்க. 
சில அப்பனுங்கமேோ,  ன் புள்ரே பண்ற  ப்புல இருந்து அந் ப் 
புள்ரேரயக் கோப்போத் றதுலமய வோழ்க்ரகரய வீணோக்கிடுவோங்க. நம்  
உறவு தரண்டோவது வரகனு இப்பப் புரியுது. ஆனோ ஒண்ணு... இனி ஒரு 
பிரச்ரனனு நீ என்கிட்மட வரோம ... நோன் கோப்போத்துமவன்னு கனவுலகூட 
நிரனக்கோம !'' 

 
''உணர்ச்சிவசப்படோதீங்க டோடி! முடிஞ்சோ, கட்டோயம் உங்களுக்கு 

உ வி தசய்ய  ோட்மடனோ?  த் படி, இனிம  நோன் எந்  போர்லயும், 
எந் ப் தபோண்ரணயும் சுட்டுக் தகோரல பண்ண மவண்டிய அவசியம் 
வரோதுனு நிரனக்கிமறன். அ னோல, உங்க அரசியல் பலத்ர தவச்சு 
நீதிரய வரேக்கிற கஷ்ட ோன மவரல எல்லோம் உங்களுக்கு நோன் 
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தகோடுக்கவும்  ோட்மடன். இப்மபோர க்கு நோன் தசல்மபோரன சுவிட்ச் 
ஆஃப் பண்ணிட்டு மீட்டிங்ல உட்கோரப்மபோமறன். ரரட்டோ?'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
அர ச்சர் ப விக்கு ஆப்பு என்றதும், ஆட்சிரயக் கவிழ்க்கத் திட்டம் 

மபோடும் தஜகன்னோத் ரோய்...  ன் தசோந்   கனிடம் அ ற்குப் பண உ வி 
மகட்டோர். அவன் ரகவிரித்  விரக்தியில் இருந்து விடுபடும் வடிகோலோக, 
 ன் மலட்டஸ்ட் கோ லி சீ ோவுக்கு மபோன் மபோடுகிறோர் மினிஸ்டர்... 

 
''ைமலோ சீ ோ குட்டி?'' 
 
''ம்!'' 
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''என்ன... உன்கிட்ட இருந்து மபோரனமய கோணும்? அர ச்சர் 
ப விரயப் பிடுங்கப்மபோறோங்கனு த ரிஞ்சதும் நீயும் ஓரங்கட்டுறியோ 
என்ரன?'' 

 
''அப்படி எல்லோம் இல்ரல... தடல்லியில எனக்கு தரோம்ப 

முக்கிய ோன சில மவரலகள் இருக்குது!'' 
 
''என்ன மவரல? உனக்கு இன்தனோரு  ோ ோ இருக்கோரோ? 

அவருக்கும்  து ஆரல திறக்க ரலதசன்ஸ் வோங்கித்  ரணு ோ?'' 
(சிரிப்பு) 

  
''டி.வி. ரிப்மபோர்ட்டர் மவரலயில் த ருத் த ருவோ சுத்துறது 

எனக்குப் பிடிக்கரல. நோன் போர்க்க எவ்மேோ அழகோ இருக்மகன்! 
படிக்கும்மபோது என் யுனிவர்சிட்டி டிரோ ோவுல நடிப்புக்கோக மு ல் பரிசு 
வோங்கி மனன். நோன் ஏன் சினி ோவுல ஹீமரோயின் ஆகக் கூடோது? 
அதுக்குத் ோன் சிலரர சந்திச்சுப் மபசிட்டு இருக்மகன்'' 

 
''ஐமய... சினி ோவோ? அது ஒரு சோக்கரடயோச்மச! நோன் 

இருக்கும்மபோது, உனக்கு எதுக்கு இந்  நடிப்பு, சனியன் எல்லோம்?'' 
 
''நோன் ஹீமரோயின் ஆகணும்! உங்க ரபயன் விமவக் விக்கி ரோய் 

நிரறயப் படங்கள்  யோரிக்கிறோமர...அவர்கிட்மட தசோல்லி ஒரு சோன்ஸ் 
வோங்கித்  ர முடியோ ோ?'' 

 
''அவனோ... இப்பத் ோன் அவன் உறரவமய கத் ரிச்சு, மபோரன 

தவச்மசன். அவன்கிட்மட எர யும் எதிர்போர்க்க முடியோது!'' 
 
''அப்ப என்ரன என் மபோக்குலவிடுங்க...'' 
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''ஏய், சீ ோ... சீ ோ கண்ணு...'' 
 
(தடோக்) 
 
''திரிபுரோரி... என்ன ோன் ஆச்சு?'' 
 
''ந க்கு மவண்டிய அேவுக்கு எம்.எல்.ஏ-க்கரே உரடச்சு, நம்  

பக்கம் தகோண்டுவர்றதுக்குள்மே டங்குவோர் அறுந்துமபோச்சு ரபயோஜி. 
நல்ல கோலம்... உள்துரற நம்  ரகயிமல இருந் து. தடலிமபோரன மடப் 
பண்றதுக்கு உேவுத் துரறயில் சிலரர வரகயோ மிரட்டிப் 
பயன்படுத்திக்கிட்மடன். அர  தவச்சுத் ோன் எந்த ந்  எம்.எல்.ஏ-க்கள் 
மு ல்வர் ம மல அதிருப்தியில் இருக்கோங்கனு ஓரேவு ஒட்டுக்மகட்டு, 
அவங்கரே வரேக்க முடிஞ்சது. புட்டி, குட்டி, புறம்மபோக்கு நிலம்னு 
ஒவ்தவோருத் னுக்கும் ஒவ்தவோரு  ோதிரி வோய்க்கரிசி மபோட மவண்டி 
வந் து. அதிலும், தரோம்ப சுலப ோ நோ  கூப்பிட்டதும் வந்துடுவோனுங்கனு 
நிரனச்ச சுமயச்ரச எம்.எல்.ஏ-க்கமேோட ஒரிஜினல் முகம் த ரிஞ்சப்ப, 
ஆடிப்மபோயிட்மடன் ரபயோஜி. என்ன ோ அ வுன்ட் மகட்டு 
முறுக்கிட்டோனுங்க த ரியு ோ?'' 

 
''அத ல்லோம் சரி... ந க்கு மவண்டிய நம்பரர தரடி 

பண்ணியோச்சோ?'' 
 
''இன்னும் ஒமர ஒரு எம்.எல்.ஏ. மவணும் ரபயோஜி. எல்லோ 

வரகயிலும் முயற்சி பண்ணி முடிச்சோச்சு. ஆனோ, முடியரல. அந்  ஒரு 
எம்.எல்.ஏ. யோருன்னு கண்டுபிடிக்கிறர விட, ம ோரோ மபோரோ 
 ரலக்குள்ே புகுந்து பின்மலடரனமய பிடிச்சிடலோம்மபோல!'' 
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''திரிபுரோரி... ஒரு த ோண்டனுக்கும்  ரலவனுக்கும் உள்ே 
வித்தியோசம  அவனுங்க சிந்திக்கிற ரூட்டுல  ோன்யோ இருக்கு. ஒரு 
உண்ர யோன த ோண்டனோ நீ எல்லோ வழியிமலயும் சிந்திச்சு முடிச்சிட்ட. 
இப்ப நோன்  ரலவனோ மயோசிச்சு, அந்  மிச்சம் ஒரு எம்.எல்.ஏ-வுக்கும் 
வழி தசோல்லட்டோ!'' 

 
''தசோல்லுங்க ரபயோஜி!'' 
 
''மபோன வரு ம் ஒரு எம்.எல்.ஏ. தடல்லி ஸ்டோர் மைோட்டல்ல 

அவமனோட மூணு வயசுப் ரபயனுக்கோக படுகிரோண்டோ பர்த்மட போர்ட்டி 
நடத்துனோமன... ஞோபகம் இருக்கோ?'' 

 
''இருங்க வர்மறன். ம்... தடல்லியிமல... ஆங்... மகோபோல்  ணி! 

கதரக்ட் ோமன ரபயோஜி? ஆனோ, அந்  ஆளு சோலிடோ மு ல்வர் பக்கம் 
நிக்கற ஆேோச்மச. அவனுக்கு சீக்கிரம  வனத் துரறரய மு ல்வர் 
ஒதுக்கப் மபோறோர்னுகூட தசோல்றோங் கமே. அவன் எப்படி ரபயோஜி 
உங்களுக்கு ஆ ரவோ வருவோன்?'' 

 
''பணம், தபோண்ணு, சரக்கு... இது எல்லோத்ர யும   ோண்டி 

வலுவோன ஒண்ணு இருக்குய்யோ... அதுக்குப் மபரு ோன் போசம்!'' 
 
''ரபயோஜி..?'' 
 
''மூணு வயசுப் ரபயனுக்கோக அவன் எத் ரன தபரிய போர்ட்டி 

தவச்சோன் போர்த்தியோ?ரபயன் ம மல அவ்மேோ போசம் தவச்சிருக்கோன்யோ 
அந் மகோபோல்  ணி. இதுக்கு ம மலயும் உனக்கு நோன் விேக்க ோ 
தசோல்லணு ோ?'' 
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''மபோதும் ரபயோஜி! உங்க ரூட்மட  னி ோன். அப்ப நோன் உடமன 
முக் ோருக்கு அரசன்த ன்ட் தகோடுத்திடவோ?'' 

 
''மகட்டுச் தசய்யறதுக்கு மநரம் இல்மல... தசஞ்சு முடிச்சிட்டு 

தசோல்லு!'' 
 
''அலகோபோத்தில் இருந்து மபசுமறோம்... உள்துரற அர ச்சரிடம் 

குருஜி மபசணு ோம்'' 
 
''அப்படியோ! குருஜிமய கூப்பிடுறோரோ? ஒரு தசகண்ட் இருங்க. 

ரலன்  ர்மறன்!'' 
 
பீப்.. பீப்... பீப்... 
 
''ைமலோ குருஜி! நீங்கமே என்ரன கூப்பிட்டீங்கேோ? அது என் 

போக்கியம்!'' 
 
''தஜகன்னோத் ரோய். இப்ப நோன் ஒரு தபரிய சிக்கல்ல இருக்மகன். 

உன் உ வி மவணும்'' 
 
''மகளுங்க குருஜி.  கோ ம ேோவுல தீவிரவோதிங்க குண்டு 

தவடிச்ச ோக் மகள்விப்பட்டதும் நோன் ப றிப் மபோயிட்மடன். நல்ல கோலம்.. 
உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகரலனு திரிபுரோரி தசோன்ன பிறகு ோன் எனக்கு 
மூச்மச வந் து'' 

 
''அந்  வி யத்துல சம்மபோ  கோம வ் என் பக்கம் இருந் ோன் 

தஜகன்னோத். ஆனோ, இப்ப நோன் தவளியூரில் இருக்கிற ச யம் போர்த்து, 
என் ஆசிர த்துல சுகோ ோரத்துரற அதிகோரிகள் வந்து தரய்டு நடத்துற ோ 
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 கவல் வந் து. பக் ர்களின் உடல் உபோர கள் குண ரடயறதுக்கோக 
நோன் தகோடுக்கிற மூலிரகப் பிரசோ ங்களில்,  னி   ற்றும் 
விலங்குகமேோட எலும்ரபப் தபோடி பண்ணிச் மசர்த்திருக்கிற ோ, அந்  
அதிகோரிங்க குற்றம் சோட்டுறோங்கேோம்'' 

 
''சத்திய ோ இது  ல்ட்டி மந னல்  ருந்து கம்தபனிகமேோட 

தூண்டு லோ இருக்கும் குருஜி!'' 
 
''இருக்கலோம் தஜகன்னோத். பிரச்ரன அது  ட்டும் இல்ரல... 

இதுக்கு முந்தி நோன் மநரிமலமய போர்க்கோ  மூணு தபோண்ணுங்க திடீர்னு 
மபோலீஸில் புகோர் தகோடுத்திருக்கோங்கேோம். பிரசோ த்தில் மபோர  
 ருந்ர க் கலந்துதகோடுத்து, அவங்கமேோட நோன் உடலுறவில் 
ஈடுபட்ட ோ குற்றம் சோட்டுறோங்கேோம். ஆடிமயோ, வீடிமயோ, மபோட்மடோனு 
எர யோச்சும் மபோலியோ ரிலீஸ் பண்ணி, என் இம ரஜ த ோத்  ோ கோலி 
பண்ணிடுவோங்கமேோன்னு பய ோ இருக்கு!'' 

 
''நோ  நிரனக்கிறர விட தபரிய சதிவரலயோ இருக்கும்மபோல 

த ரியும , குருஜி!'' 
 
''ம்... எனக்குப் மபோட்டியோ ஆசிர ம் நடத்தி விறுவிறுனு 

வேர்ந்துட்டு இருக்கிற மயோகி ரோம் திமயோ பத்தி நீ மகள்விப்பட்டு 
இருப்பிமய... அவன் மு ல்வமரோட ஆளு!'' 

 
''ஐமயோ... உங்களுக்கு ஒரு பிரச்ரன வரும்மபோது உ வ முடியோ  

போவியோப் மபோயிட்மடமன... தகோஞ்ச மநரத்துக்கு முந்தி ோன் என்கிட்மட 
இருந்து உள்துரற அர ச்சர் ப விரயப் பிடுங்கிட்டோங்க குருஜி. எந்  
மபோலீஸ்கோரனும் என் மபச்ரசக் மகக்க ோட்டோன். உங்க மீ ோன ரகது 
நடவடிக்ரகரய என்னோல்  டுக்க முடியும்னு ம ோணரல. நீங்க உடமன 
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அத ரிக்கோ... இல்லோட்டி ஏ ோவது ஒரு ஐமரோப்பிய நோட்டுக்குத் 
 ப்பிப்மபோயிடறது ோன் நல்லதுன்னு ம ோணுது. இல்லோட்டி, உங்கரேப் 
பிடிச்சு பத்து, பதினஞ்சு வரு த்துக்கு உள்மே தவச்சிடுவோனுங்க. 
இப்பல்லோம், தசக்ஸ் ரீதியோன குற்றச்சோட்டு வந் ோ, நீதி ன்றங்களும் 
தரோம்ப சீரியஸோப் போக்குது. பத்திரிரகக்கோரனுங்களும் கோலோட்டிக்கிட்மட 
கவர் ஸ்மடோரி மபோட்டு தவளுத்துடுவோனுங்க.'' 

 
''இப்ப நோன் என்ன தசய்யணும்னு தசோல்ற, தஜகன்னோத்?'' 
 
''நோன் உங்க போதுகோப்புக்கு உடமன ஆள் ஏற்போடு பண்மறன். 

வண்டியும் ஏற்போடு தசய்மறன். மநபோள் போர்டர் வரரக்கும் பத்திர ோ 
எங்க ஆளுங்க தகோண்டுமபோய் விடுவோங்க. கோட் ோண்டு                 
ஏர்மபோர்ட்டுக்குப் மபோங்க. அங்மக இருந்து, உங்க ரகயில்  யோரோ 
எந்  நோட்டுக்கு விசோ இருக்கும ோ... அந்  நோட்டுக்குப் பறந்துடுங்க. 
 த் ர  அப்புறம் மபசிக்கலோம்!'' 

 
''தரோம்ப நன்றி தஜகன்னோத். இன்தனோரு முக்கிய ோன உ வியும் நீ 

தசய்யணும்...'' 
 
''முடிஞ்சோ சத்திய ோ தசய்யமறன் குருஜி...  யவுதசஞ்சு 

தசோல்லுங்க'' 
 
'' மிழ்நோட்ரடச் மசர்ந்  ஒரு பக் ன் எனக்கு மிக விமச  ோன ஒரு 

சிவலிங்கத்ர க் தகோடுத்து இருந் ோன். தரய்டு நடக்குறதுக்கு தரண்டு 
நோள் முன்னோடி, என்மனோட ஆசிர க் குடிலுக்குள் இருந்து அந்  
சிவலிங்கத்ர  யோமரோ திருடிட்டுப் மபோயிட்டோங்க. மிக அபூர்வ 
சக்திதகோண்ட சிவலிங்கம் அந்  ஆசிர த்ர விட்டுப் மபோன ோல்கூட, 
இந்  தரய்டு மசோ ரன எல்லோம் த ோடங்கி இருக்கலோம்'' 
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''நோன் என்ன தசய்யணும் குருஜி?'' 
 
''உன்னோல் டி.ஜி.பி. ப விக்கு வந்  த ௌர்யோ, நீ என்ன 

தசோன்னோலும் தசய்வோர்னு தசோன்னிமய... அவர் உ விமயோடு மபோலீரஸ 
முடுக்கிவிட்டு அந்  அபூர்வ சிவலிங்கத்ர க் கண்டுபிடிக்கச் தசோல்லு. 
நோன் திரும்பி வர்ற வரரக்கும் அர  உன் கஸ்டடியில தவச்சுக்க'' 

 
''அர ச்சர் ப வி மபோன நிமி த்தில் இருந்து, அந்  டி.ஜி.பி. 

பயலும் என் மபோரன எடுக்கிறம  இல்ரல குருஜி'' 
 
''அட ஆண்டவோ! இப்படியோ மசோ ரனகள் கூட்டம் கூட்ட ோ 

வரணும்? பரவோயில்ரல... இப்ப நோன் தசோல்மறன் மகட்டுக்க... உன் 
ப விரயப் பறிச்ச, எனக்கு வந்  மசோ ரனக்குக் கோரண ோன அந்  
மு லர ச்சர் இனியும் ப வியில் நீடிக்க முடியோது. அவருக்கு டயம் 
முடிஞ்சுட்மட இருக்கு!'' 

 
''உங்க அருள் வோக்கு அப்படிமய பலிக்கட்டும், குருஜி!'' 
 
''தஜய் சம்மபோ!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் ப வி பறிக்கப்பட்டதும், 

ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு மவரலகளில் ஈடுபடுகிறோர். அவரது 
பர்சனல் தடலிமபோன் உரரயோடல்கள் த ோடர்கிறது... 

  
அடிபட்ட போம்பு! 

 
''ரபயோஜி... ஒரு நல்ல நியூஸ்... ஒரு தகட்ட நியூஸ்!'' 
 
''நல்ல நியூரஸ மு ல்ல தசோல்லு, திரிபுரோரி!'' 
 
''ந க்கு மவண்டிய மிச்சம் ஒரு எம்.எல்.ஏ-ரவயும் கதரக்ட் 

பண்ணியோச்சு.'' 
 
''உடமன அத் ரன மபரரயும் நம்  தகஸ்ட் ைவுஸ்ல 

தகோண்டுமபோய் ைவுஸ் அதரஸ்ட்ல ரவயி. அவனுங்களுக்கு என்ன 
மவணும்னோலும் தகோடு. ஆனோ, தசல்மபோரன  ட்டும் தகோடுக்கோம . 
அத் ரன மபர் மபோரனயும் புடுங்கி தவச்சிடு! கவர்னர் கூப்பிடுற 
வரரக்கும் அவனுங்க எங்மக இருக்கோனுங்கனு யோருக்கும் த ரியக் 
கூடோது. அது உன் தபோறுப்பு!'' 
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''எல்லோம் நோன் தசஞ்சு முடிச்சிட்மடன் ரபயோஜி. ஏ.ஸி. பஸ்ல 
த ோத்  ோப் மபோட்டு, போடிகோர்டுகரேயும் கூடதவச்சு தகஸ்ட் ைவுஸுக்கு 
அத் ரன மபரரயும் 'மபக்' பண்ணிட் மடன்.'' 

 
''அப்புறம் என்ன... தகட்ட நியூரஸச் தசோல்லு!'' 
 
''எதிர்க் கட்சித்  ரலவர் திவோரி இப்பத் ோன் மபசினோரு. நம்  கட்சி 

 ற்றும் சுமயச்ரச எம்.எல்.ஏ-க்கரே நீங்க 
கதரக்ட் பண்ணி தவச்சிருந் ோலும்,           
இதுவரர மு ல்வருக்குக் தகோடுத்திருந்  
ஆ ரரவ உங்களுக்குக் தகோடுக்க 
முடியோ ோம்!'' 

 
''என்னய்யோ குண்ரடத் தூக்கிப் 

மபோடுற? மநத்துக்கூட நோமன மபோன்ல 
மபசுமனமன... மு ல்வரர ஒழிச்சிட்டு 
என்ரன மு ல்வரோக்குறதுல தரோம்ப 
சந்ம ோ ம்னு தசோன்னோமர அந்  ஆளு?'' 

 
''இருக்கலோம் ரபயோஜி. ஆனோ, 

அவங்க கட்சிமயோட  ரலர  நிர்வோகக் 
குழுவுல மநத்து சோயங்கோலம் மீட்டிங் மபோட்டோங்கேோம். உங்கரே 
எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆ ரிக்கிறதுபத்தி  னிப்பட்ட முரறயில் 
யோருக்கும் பிரச்ரன இல்ரல. ஆனோ, உங்க ரபயன் விமவக் விக்கி ரோய் 
பற்றி மீடியோக்கள் நடத்துற வி ர்சனங்கள் ோன் மயோசிக்கரவக்கு ோம். 
ரூபி கில் தகோரல மகஸ்ல விமவக் விக்கி ரோய் 'நிரபரோதி'னு விடு ரல 
ஆனது பத்தி ஜனங்க  னசுல இருக்கிற மகள்விகளும் தவறுப்பும்           
எதிர்க்கட்சிக்கோரங்கரேப் பின்வோங்க ரவக்குது. இந் ச் சூழ்நிரலயில் 
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உங்கரே மு ல்வரோக்க அவங்க ஆ ரவு கோட்டுனோ, ஜனங்கமேோட 
தவறுப்பு அவங்க கட்சி ம மலயும் திரும்பிடும்னு பயப்படுறோங்க! 
கட்சிக்கு இம ஜ் மபோயிடும்னு நடுங்குறோங்க!'' 

 
''(பிறப்பு த ோடர்போன கடும் வோர்த்ர யுடன்) இப்ப  ட்டும் 

என்னய்யோ அவனுங்களுக்கு தபரிசோ இம ஜ் வோழுது? அவனுங்க 
கட்சிக்கோரன் ஆளும்மபோது பண்ணோ  ஊழலோ? இப்ப  ட்டும் ஜனங்க 
இவனுங்கரே புனி  சிகோ ணியோ நிரனச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கேோ ோ?'' 

 
''நீங்க தசோல்றதும் நியோயம் ோன் ரபயோஜி. ஆனோ, விமவக் விக்கி 

ரோய் வி யத்துல எதிர்க்கட்சி  விர, சில சுமயச்ரச எம்.எல்.ஏ-க்கமேகூட 
ஆரம்பத்துல இந் க் கருத்து ோன் தசோன்னோங்க. இந்  மநரத்துல விக்கி 
ரோய் பத்தி ஆர்ப்போட்ட ோ, படோமடோப ோ நியூஸ் எதுவும் வரோ ப் 
போர்த்துக்குறது ந க்கு நல்லது. அம  ச யம், எதிர்க்கட்சித்  ரலவர் 
திவோரி மவறு ஒரு ஆஃபர் உங்களுக்கு ரவக்கிறோர்!'' 

 
''அத ன்னது?'' 
 
''உங்கரே மு ல்வர் ஆக்கி, உங்க ஆட்சிக்கு ஆ ரவு தகோடுக்குறது 

 ட்டும் ோன் பிரச்ரனயோம். அம  ச யம், இந்  ஆட்சிக்கு ஆ ரவோ 
நிக்குற  ன்மனோட மைோ ோரவப் பயன்படுத்தி, அவமர மபோயி 
மு ல்வர்கிட்மட மபசுறோரோம். உங்கரே உள்துரற அர ச்சர் 
ப வியிமலமய த ோடரச் தசய்யும்படி சிபோரிசு பண்றோரோம். ஆனோ, 
அதுக்கு நீங்க 1 மகோடி  ரணும்னு மகக்குறோரு!'' 

 
''நீ என்ன நிரனக்குற?'' 
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''புள்ரேங்க பண்ற  ப்புகரே, தபத் வங்க சு க்குறது புதுசில்ல 
ரபயோஜி. இனியோச்சும் விக்கி ரோரய தகோஞ்சம் அடக்கிமய வோசிக்கச் 
தசோல்லுங்க. நீங்க உள்துரற அர ச்சர் ப விரய  றுபடி  க்க 
தவச்சுக்கிட்டோத் ோன் உங்களுக்கும் போதுகோப்பு. இல்லோட்டி, மு ல்வர் 
உங்கரேக் தகோஞ்சம் தகோஞ்ச ோ மநோண்டி தநோங்தகடுத்து 
ஒண்ணுமில்லோ  ஆக்கிடுவோரு. இன்தனோரு ச யம் வரும்மபோது அந்  
ஆரேக்கவுத்துட்டு, நீங்க ஆரசப்பட்டபடிமய மு ல்வர் நோற்கோலிரய 
அலங்கரிக்கலோம்!'' 

 
''ஒரு மகோடி குடுத்துடலோம்னு தசோல்றியோ?'' 
 
''ஆ ோ ரபயோஜி!'' 
 
''உடமன முடியோம !'' 
 
''நீங்க வோக்கு தகோடுத் ோமல மபோதும். மபங்க்ல மபோட்ட  ோதிரினு 

திவோரிக்குத் த ரியும் ரபயோஜி!'' 
 
''ஒழியுது. அப்படிமய தசய்!'' 
 
''சீ ோக் கண்ணு... இப்பவும் தடல்லியில் ோன் இருக்கியோ?'' 
 
''ஆ ோ... டி.வி. ரிப்மபோர்ட்டர் மவரலயில் இருந்து விடுபட்டு, 

லக்மனோவில் இருந்து இங்மக வந்  பிறகு ோன்  ோரோே ோ மூச்சுவிட 
முடியுது. லக்மனோ ஒரு கல்லரற  ோதிரி இருந் து எனக்கு.'' 

 
''அப்படி தசோல்லோம  கண்ணு. உன்ரனமய நிரனச்சுக்கிட்டு நோன் 

லக்மனோவில் இருக்மகன்ல? என்  னசுக்கு ஆறு லோ நோலு வோர்த்ர  
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தசோல்லக்கூடிய குருஜி... ஏம ோ ஃதப ர்லோந் ோம ... அங்மக            
மபோயிட்டோரு!'' 

 
''ஃதப ர்லோந்து கிரடயோது. தந ர்லோந்துனு ோன் ஒரு நோடு 

இருக்கு.'' 
 
''ஃதப மரோ... தந மரோ... உன்ரனப் போக்கோ  என் உடம்பு ோன் 

உ றுது! நோன் மவணோ உன்ரனப் போர்க்க தடல்லிக்கு வரட்டோ? 
பிர ோ  ோன மைோட்டலுக்கு எல்லோம் நோன் தரகுலர் கஸ்ட ர். நம்ர ப் 
தபோத்திதவச்சுப் போர்த்துக்கிட்டு, பத்திர ோ தவளிமய அனுப்புவோன்!'' 

 
''இப்ப நோ  போர்க்க மவணோம். நோமன அப்புறம் தசோல்மறன். 

இங்மக ஒரு முக்கிய ோன மவரலயில் இருக்மகன்!'' 
 
(தபருமூச்சு) ''சரி... ஒரு முத்  ோச்சும் இப்மபோர க்குக் தகோமடன்!'' 
 
( யக்கத்துக்குப் பின்) தபோச்... தபோச்... தபோச்! 
 
''திரிபுரோரி மபசுமறன், ரபயோஜி! எதிர்க்கட்சித்  ரலவர் மபச்ரச 

மு ல்வர் மகட்டுக்கிட்டோரு.  றுபடி நீங்க உள்துரற அர ச்சர் ஆகப் 
மபோறீங்க. ஆனோ, மு ல்வரரக் கவுக்கிறதுக்கு எந்  சதியும் இனி 
தசய்யக்கூடோது என்பது முக்கிய ோன கண்டி ன்! மு ல்வமர கட்சியில் 
சர்வ வல்லர தகோண்டவர் அப்படினு நீங்க ஒரு அறிக்ரகயும் 
விடணு ோம்.'' 

 
''என்  ரலவிதி... விட்டுத் த ோரலக்கிமறன்! என் தகௌரவத்ர  

விட்டுக்தகோடுக்கோ   ோதிரி நீமய வழவழோ தகோழதகோழோன்னு ஒரு 
அறிக்ரக தரடி பண்ணி ஃமபக்ஸ் அனுப்பு எனக்கு!'' 
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''தசோல்மறன்னு  ப்போ நிரனக்கோதீங்க, ரபயோஜி... விமவக் விக்கி 
ரோய்  ட்டும் உங்களுக்கு  கனோப் தபோறக்கோ  இருந்திருந் ோ, இந்  
மசோ ரனகள் உங்க தபோது வோழ்க்ரகயில் வந்திருக்கோது. மு ல்வர் 
என்ன... நீங்க இந்திய ம சத்தின் பிர  ரோகமவ ப வியில 
உட்கோரக்கூடிய அனுபவமும்  குதியும் உள்ேவரோச்மச! அர  எல்லோம் 
 ோண்டி நீங்க பிேோன் பண்ண ஆபமர ன் தசக்ம ட் இப்படி 
ஆகிப்மபோச்மச!'' 

 
''மயோவ் திரிபுரோரி... நோன் அடிபட்ட போம்பு. எனக்குத் ம ோல்விமய 

கிரடயோது. இப்மபோர க்கு என்மனோட தசக்ம ட் தவறும் 
ஸ்மடல்ம ட் ோன் ஆகி இருக்குது. சீக்கிரம  மவறு ஒரு கோய் 
நகர்த் த் ோன் மபோமறன். அப்பப் போருய்யோ... அந்  மு ல்வர் அப்படி 
இப்படி அரசய முடியோ ,  ோனோமவ ப வியில இருந்து இறங்கி 
ஆட்டத்ர விட்மட ஓடிடுவோரு!'' 

 
''ரபயோஜி! நீங்க தசோல்ற ரகம் இல்ரல... தசஞ்சு கோட்டுற ரகம். 

இப்ப தசோல்லிமய கோட்டிட்டீங்க. நோனும் உங்கரே மு ல்வர் ப வியில் 
போர்க்கக் கோத்துக்கிட்டு இருக்மகன்!'' 

 
''அப்போ! தரோம்ப சந்ம ோ ம். திரும்ப உள்துரற அர ச்சர் 

ப விரயப் பிடிச்சதுக்கு! மகோடிக் கணக்குல கோரசப்மபோட்டு 
லம்மபோர்கினி கோர் வோங்கிதவச்சிட்மடனோ... நீங்க அர ச்சர் ப வியில் 
இல்லோட்டி, அர  தடல்லி த ருவில் எப்படி நோன் 150 ர ல் மவகத்துல 
ர ரிய ோ ஓட்ட முடியும்? (தபரும் சிரிப்பு)'' 

 
''விக்கி... நீ எத் ரன முக்கிய ோன  ருணத்தில் என்ரனக் 

ரகவிட்மடனு இப்பக்கூட உனக்குப் புரியரல. அது மபோகட்டும்...  ோர்ச் 
23 போர்ட்டி தகோடுக்கப் மபோமறன்னிமய... ம தி கன்ஃபர்ம் ோமன?'' 
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''ஆ ோப்போ... ஆனோ, என் தசக்தரட்டரி இருக்கோமே... அவ ஒரு 
முட்டோள்! நோன் என் ஃரபல்ல தவச்சிருந்  பரழய கோன்டோக்ட் 
லிஸ்ட்டுக்கும் மசர்த்து போர்ட்டி அரழப்பி ரழ அவ அனுப்பிட்டோ! 
என்கிட்மட சம்பேத்ர  வோங்கிக்கிட்டு, என் கம்தபனி வி யத்துலமய 
 கோத் ோ கோந்தி மவ ம் மபோட்ட ம ோகன் கு ோருக்கும் போர்ட்டி 
அரழப்பி ழ் மபோயிடுச்சு. அம   ோதிரி, உங்களுக்குப் பிடிக்கோ  அந்  
சிங்கோனியோ குரூப் மசர் னுக்கும் இன்விமட ன் மபோயிருக்கு. இப்ப 
நோன் என்ன தசய்றது? அவங்கரேக் கூப்பிட்டு, 'போர்ட்டிக்கு வர 
மவணோம்'னு தசோல்லிடவோ?'' 

 
''விக்கி! உன்கிட்மட பிரச்ரனமய இது ோன். நீ உன் 

தசக்தரட்டரிகரே எப்பவும  மூரேரய தவச்சுத் ம ர்ந்த டுக்கிறது 
இல்மல.... அழரகப் போர்த்து தசலக்ட் பண்ணோ இப்படித் ோன் குழப்படி 
நடக்கும்!'' 

 
''இப்ப நோன் என்ன தசய்ய?'' 
 
''வரச் தசோன்ன ஆட்கரே மவண்டோம்னு  டுக்கிறது நோகரிகம் 

இல்ரல. அப்படிமய விடு. அம ோட, அந்  ம ோகன்  ன்ரன  கோத் ோ 
கோந்தினு தசோல்லிக்கிட்டு அந் ப் போர்ட்டியில் ஏ ோச்சும் மகலிக்கூத்து 
பண்ணோ... அதுவும் ஒரு ரடம் போஸ்  ோதிரி ோன் இருக்கும்!'' 

 
''நடுவுல ஒரு சந்ம கம் டோடி... மீடியோதவல்லோம் ஒரு கூச்சலோ 

இருக்கும ... என் மகரஸ  றுவிசோரரணக்கு எடுத்துட 
 ோட்டோங்க ோமன?'' 

 
''அது எல்லோம் நடக்கோது. நீ சந்ம ோ  ோ இரு!'' 
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''டோடி, தரோம்ப அவசரம்னு நீங்க பணம் மகட்டப்ப, நோன் உ வ 
முடியோ ப்மபோச்சு. என் ம ல உங்களுக்கு வருத் ம் எதுவும் 
இல்ரலமய!'' 

 
''நிச்சய ோ இல்ரல. கடந்  கோலத்ர ப் புடிச்சுத் த ோங்குற வழக்கம் 

எனக்கு எப்பவும  கிரடயோது.'' 
 
''இன்தனோரு வி யம்ப்போ! சீ ோனு ஒரு டி.வி. ரிப்மபோர்ட்டர் 

என்ரனப் போர்க்க வந் ோ... மபட்டி எடுப்போனு போர்த் ோ, சினி ோ சோன்ஸ் 
மகக்குறோ!'' 

 
''நீ என்ன தசோன்மன?'' 
 
''அத ல்லோம் முடியோதுனு தசோல்லத் ோன் நிரனச்மசன். அவ 

உங்களுக்கு தரோம்ப தரோம்ப க்மேோஸோன தபோண்ணுன்னு தசோன்னோ.  
அதுவும்  விர...'' 

 
''என்ன  கமன..?'' 
 
''அவ, எனக்கும் தரோம்ப க்மேோஸ் ஆயிட்டோப்போ. எது மகட்டோலும் 

மகோ-ஆபமரட் பண்றோ. ஆளும் நல்லோ 'கிண்'ணுன்னு இருந் ோேோ... 
என்னோல  றுத்து எதுவும் தசோல்ல முடியோ ப்மபோச்சு!'' 

 
''அது  எச்சில்  ட்டுடோ  கமன...'' 
 
''இருக்கலோம்ப்போ! நீங்க என்ன கோலோகோலத்துக்கும் அதிமலமய 

சோப்பிட்டு, பத்திர ோ உங்க பீமரோவுல பூட்டிதவச்சுக்கவோ மபோறீங்க..? 
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என்னிக்கோச்சும் நீங்க தூக்கிப் மபோடப்மபோற  ட்டு ோமன! அர  நோனும் 
தகோஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்மடன்!'' 

 
( று முரனயில் அர தி) 
 
''டோடி... ரலன்ல இருக்கீங்கேோ... ைமலோ...'' 
 
(தடோக்!) 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
ப விரய இழந்  தஜகன்னோத் ரோய், உள்ேடி மவரலகள் தசய்து 

 றுபடியும் அம  உள்துரற அர ச்சர் ப விக்கு வருகிறோர். ப வி 
இல்ரலதயன்று அவரரக் கண்டுதகோள்ேோ ல்  விர்த் ம ோடு, 
சினி ோ சோன்ஸுக்கோக தஜகன்னோத்தின்  கரனமய 
வரேத்துப்மபோட்ட சீ ோ பீஷ்ட் மீண்டும் தஜகன்னோத் ரோரயத் 

த ோடர்புதகோள்கிறோள். 
  
தசோந் த ன்ன பந் த ன்ன?  
 
''ைமலோ நோன் சீ ோ பீஷ்ட் மபசுமறன். பத்து  டரவ கூப்பிட்மடன். 

நீங்க எடுக்கமவயில்ரலமய...  றுபடி உள்துரற அர ச்சர் ப விரயத் 
 க்கதவச்சுக்கிட்டதுக்கு கங்கிரோட்ஸ்! எனக்கு எவ்மேோ சந்ம ோ  ோ 
இருக்கு த ரியு ோ?'' 

 
''மபோரன ரவடி  ரோ ரம் த ரியோ  ம ...  ..மே!'' 
 
(தடோக்) 
 
''ைமலோ, தநோமவோதடல் மைோட்டலோ?'' 
 
''தயஸ் சோர்!'' 
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''கதனக்ட் மீ டு ரூம் நம்பர் 567, ப்ளீஸ்!'' 
 
''ஒன் த ோத ன்ட் சோர்.'' 
 
பீப்... பீப்... பீப்... 
 
''(தபண் குரல்) ைமலோ, ைு இஸ் திஸ்?'' 
 
''என் தபயர் தஜகன்னோத் ரோய்... இந்தியோவில் இருந்து மபசுமறன்... 

குருஜிகிட்மட தகோடுங்க!'' 
 
''(கிசுகிசுப்போன குரலில்) குருஜி! ஸம் தஜகன்னோத் ரோய் ஆன் தி 

ரலன்...'' 
 
''(அம  கிசுகிசுப்புடன்) அவன் என்மனோட சீடப் ரபயன் ோன். நீ 

மபோய் டிரஸ் மபோட்டுக்மகோ... (மபோரன வோங்கி) ைமலோ தஜகன்னோத் 
ரோய்?'' 

 
''ஆ ோ குருஜி... யோரது மபோரன எடுத் து?'' 
 
''அது ோன் சிஸ்டர் ரீனோ  ோ ோஜி! என்மனோட ஐமரோப்பிய ஆசிர  

விவகோரங்கரேக் கவனிச்சுக்கிற முக்கிய ோன சிஷ்ரய. நீ தசோல்லு 
தஜகன்னோத்... என்ன வி ய ோ இப்ப ஆம்ஸ்டர்டோமுக்குக் கூப்பிட்மட?'' 

 
''நோன் தரோம்ப சலனப்பட்டுப் மபோயிருக்மகன் குருஜி. உயிர் 

வோழ்க்ரக என்கிற  த்துவம் பற்றி நீங்க அடிக்கடி பிரசங்கம் 
தசஞ்சிருக்கீங்க... அர க் மகட்கும்மபோத ல்லோம் குழம்பிய  னசுக்கு 
ஒரு த ளிவு கிரடக்கும். இப்பமவோ நீங்க பல ஆயிரம் ர ல்  ள்ளி 
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இருக்கீங்க... நோமனோ உச்சகட்டக் குழப்பத்திலும் மகோபத்திலும் 
இருக்மகன்!'' 

 
''என்ன மகோபம் தஜகன்னோத். நீ மு ல்வர் ஆக 

முடியரலமயன்னோ... நோன் இங்மகயும் 
உ.பி. நியூரஸ ஃபோமலோ பண்ணிட்டுத் ோன் 
இருக்மகன். நிச்சயம் நீ ஒரு நோள் மு ல்வர் 
நோற்கோலியில் உட்கோருமவ, போரு!'' 

 
''அதுக்கு நோன் சில மயோசரனகள் 

தவச்சிருக்மகன் குருஜி. அர  எல்லோம் 
மபோன் மூல ோப் மபச முடியு ோன்னு 
புரியரல!'' 

 
''எப்படிமயோ... நீ மு ல்வர் ஆகணும் 

தஜகன்னோத். அதுவரரக்கும் நோன் இந்தியோ 
பக்கம  வர மவண்டோம்னு போர்க்கிமறன்!'' 

 
''குருஜி...  கோபோர த்தில் குழம்பிப்மபோன அர்ஜுனன்  ோதிரி 

உங்கரேக் மகட்கிமறன். ஒருத் ரரக் தகோல்வது என்பது ோன் உச்சகட்டப் 
போவ ோ?'' 

 
''தகோரலயோ? நித்திய ற்ற இந்  உடரலயோ? (தபரும் சிரிப்பு) 

உடல் என்பது முயலுக்குக் தகோம்பு  ோதிரி... கோனலுக்குத்  ண்ணீர் 
 ோதிரி... அது ஒரு தபோய்த்ம ோற்றம் தஜகன்னோத்! நீ அழிக்கோ ல் 
விட்டோலும், இயற்ரக ஒரு நோள் அந்   ோரயத் ம ோற்றத்ர  அழித்ம  
தீரும்!'' 
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''உடல் அழிந் ோலும், ஆன் ோ அழியோது ோமன குருஜி?'' 
 
''நிச்சய ோக!'' 
 
''ஒரு உடலில் இருந்து பிரிகிற உயிர், இன்தனோரு உடலோக  றுபடி 

இயக்கம் தபறும் என்பது சத்தியம்  ோமன குருஜி?'' 
 
''கட்டோய ோக!'' 
 
''தநருங்கிய உறவில் உள்ே ஒருவரனக் தகோன் றோலும்கூட, அவன் 

 றுபடி தஜன் ம் எடுத்து வரத் ோமன தசய்வோன் குருஜி?'' 
 
''நன்றோகப் புரிந்துதகோண்டோய். நிஜ ோன மயோகி என்பவன், 

உறவுகரேப் போர்ப்பதில்ரல. தசய்ய மவண்டிய கர் ோரவ  ட்டும  
போர்க்கிறோன்.'' 

 
''தரோம்ப நன்றி குருஜி! இப்மபோ எனக்குள் ஒரு த ளிரவ நீங்க 

உண்டோக்கிட்டீங்க!'' 
 
''சம்மபோ  கோம வ! என் வோரன்ட்ரட மகன்சல் பண்றதுக்கு ஏ ோவது 

தசய் தஜகன்னோத். இங்மக என்மனோட விசோ ரடம் தரண்டு  ோசத்தில் 
முடிஞ்சுடும். இங்மக அதுக்கு ம ல்  ங்க முடியோது. என் எதிரியோன 
அந்  ஃபிரோடு சோமியோர் பிரம்  திமயோ மவற குரடச்சல் பண்றோன். 
நோன் இந்தியோவில் இல்லோ  மநரத்தில், அவமனோட ஆசிர த்ர  மவக ோ 
தடவலப் பண்ணுறோனோம். எனக்கு எதிரோகப் பல தபண்கரேத் 
தூண்டிவிட்டு, ம லும் ம லும் தசக்ஸ் குற்றச்சோட்டு புகோரர பதிவு 
தசய்துதகோண்மட இருக்கிறோனோம்...'' 
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''கவரலமய மவண்டோம் குருஜி! எனக்குத் ோன் நீங்க த ளிவு 
ஏற்படுத்திட்டீங்கமே... விரரவில் நோன் மு ல்வர் ஆமவன். தவயில் 
கண்ட பனி  ோதிரி... உங்க ம மல உள்ே வழக்தகல்லோம் ஓடி ஒளியும்! 
நீங்க அம  ம ஜமஸோடு வந்து ஆசிர த்ர  ஏற்று நடத்துவீங்க!'' 

 
''தஜய் சம்மபோ!'' 
 
''முக் ோர்?'' 
 
''தயஸ் போஸ்!'' 
 
''லக்மனோல ோமன இருக்மக?'' 
 
''ஆ ோ போஸ்!'' 
 
''நீ உண்ர யோன இஸ்லோமியன் ோமன...?'' 
 
''அப்படிச் தசோல்ல முடியோது போஸ்.  வறோ ல் த ோழுரக தசய்வ ோல் 

 ட்டும , ஒருவன் உண்ர யோன இஸ்லோமியன் ஆகிட முடியு ோ? நோன் 
தசய்கிற பல கோரியங்கள் உங்களுக்குத் த ரியோ ோ போஸ்?'' 

 
''அது மபோகட்டும்.. இரறவனுக்கு சித் ம் என்றோல் யோரரயும் பலி 

தகோடுக்கத்  யோரோக மவண்டும் என்பர  நீ ஒப்புக்தகோள்கிறோயோ?'' 
 
''போஸ்..?'' 
 
''உனக்கு நோன் ஒரு மவரல தகோடுக்கப்மபோமறன்.  னரசக் 

கல்லோக்கிட்டு அர  நீ தசஞ்சு ோன் ஆகணும், முக் ோர்!'' 
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''உத் ரவு போஸ். என்ன தசய்யணும், தசோல்லுங்க!'' 
 
''மபோன்ல முடியோது. மநரோ என் தகஸ்ட் ைவுஸுக்கு உடமன வோ!'' 
 
(தடோக்) 
 
அத ரிக்க அசட்டு  ோப்பிள்ரே! 
 
ைோய்... லோரி மபஜர் என்கிற இந்  அத ரிக்க இரேஞரன 

உங்களுக்கு நிரனவிருக்கிற ோ? கடி ங்களின் மூல ோகமவ அறிமுக ோகி, 
இன்று என்ரனக் கல்யோணம் பண்ணிக்தகோள்ே தடல்லியில் கோத்திருக்கிற 
இந்திய ம வர  'சப்னோ'ரவத்  ரிசிக்கும் கனவுகமேோடு யுரனதடட் 
ஏர்ரலன்ஸ் வி ோனத்தில் உங்கள் நோட்டுக்கு வந்திருக்கிமறன். 

 
 தியம் 3.20-க்கு என் வி ோனம் தடல்லி ஏர்மபோர்ட்ரடத் த ோட்டது. 

அதுவரரயில் படுடீசன்ட்டோக வந்  பயணிகள், வி ோனத்துக்கு தவளிமய 
ஏம ோ இலவச மிட்டோய்  ருகிற மரஞ்சுக்கு போய்ந் டித்துக்தகோண்டு 
இறங்கியது மவடிக்ரகயோக இருந் து எனக்கு. நோன் என் ஸீட்டுக்கு 
அருமக இருந்  எல்லோப் பத்திரிரககரேயும், பணிப்தபண்கள் அளித்  
சோக்தலட்கரேயும் அள்ளிப் ரபயில் மபோட்டுக்தகோண்டு, த துவோகத் ோன் 
இறங்கிமனன். 

 
வி ோன நிரலயத்தில் போஸ்மபோர்ட், விசோரவ மசோதிக்கிற இடத்தில் 

இருந்  அதிகோரி மூன்றுகோல் ஆர ரயவிட ஸ்மலோவோக இருந் ோன். 
தரண்டு மூன்று பயணிகளின் ஆவணங்கரே சரிபோர்ப்பது... உடமன 
மபோய் கோபி - டீ குடிப்பது... அல்லது பக்கத்து ஸீட் அதிகோரியுடன் 
அரட்ரடயடிப்பது என்று தபோறுர ரய மசோதித் ோன். ஒருவழியோக என் 
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முரற வந் மபோது, என் போஸ்மபோர்ட்ரட வோங்கி, அதில் இருந்  
புரகப்படத்ர யும் என் முகத்ர யும்  ோறி  ோறிப் போர்த் ோன். 

 
''இதில் இருப்பது உங்கரே  ோதிரிமய த ரியவில்ரலமய?'' 

என்றோன். 
 
''ஓ! மநரில் போர்ப்பர விட ஸ் ோர்ட்டோக அதில் கோட்சி 

அளிக்கிமறமனோ...? போஸ்மபோர்ட்டுக்கு விண்ணப்பித்  மபோது என் 
அம் ோ ோன் தசோன்னோள்... இருப்பதிமலமய அழகோன மபோட்மடோரவக் 
தகோடு என்று! அ ோன் நோன் ரைஸ்கூல் படித் மபோது எடுத்  படத்ர க் 
தகோடுத்ம ன்!'' என்மறன். 

 
மகவலப் பூச்சியோக என்ரனப் போர்த் வன், எழுந்து மபோய் சக 

ஊழியனிடம் போஸ்மபோர்ட்ரடக் கோட்டி, ஏம ோ மபசினோன். திரும்பி வந்து, 
''ஸோரி, உங்க போஸ்மபோர்ட் மபோலி என்று சந்ம கப்படுகிமறோம்.  றுபடி 
உங்கள் நோடோன அத ரிக்கோவுக்மக உங்கரே டிமபோர்ட் தசய்வர த் 
 விர மவறு வழி இல்ரல!'' என்றோன். 

 
நோன் க றிவிட்மடன். ''மிஸ்டர்! நோன் கல்யோணக் கனமவோடு, 

ரகக்கோரச எல்லோம் மபோட்டு டிக்தகட் எடுத்து உங்கள் ம சத்துக்கு 
வந்திருக்கிமறன். என் ஆரசயில்  ண் அள்ளிப் மபோடோதீர்கள்!'' 
என்மறன். 

 
 றுபடி சக ஊழியனுடன் சீரியஸோக ஏம ோ மபசினோன். திரும்பி 

வந் வன், ''உங்களுக்கு உ வி தசய்ய நோன்  யோர். ஆனோல், பதிலுக்கு 
நீங்கள் எனக்கு ஒரு உ வி தசய்ய மவண்டும்!'' என்றோன். 

 
''தசோல்லுங்கள்...'' என்மறன் சற்று நிம் தியோகி. 
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''எனக்கு ஒரு ைோபி இருக்கிறது. தவளிநோட்டு கரன்ஸிகரே 
மசகரிப்பது! அதிலும் அத ரிக்க டோலர் என்றோல் உயிர். அதில் எல்லோ 
வரக மநோட்ரடயும் மசர்த்துவிட்மடன். 100 டோலர்  ட்டும் ோன் என் 
கதலக்ஷனில் இல்ரல. ஒரு 100 டோலர் மநோட்ரட உங்கள் 
போஸ்மபோர்ட்டுக்குள் ரவத்து, என் மடபிள் மீது  ள்ளிவிட முடியு ோ?'' 

 
நோன் கடவுளுக்கு நன்றி தசோன்மனன். அவனுரடய கதலக்ஷனில், 

1,000 டோலர் மநோட்டு மிஸ் ஆகியிருந் ோல், என் கதி என்னவோகி 
இயிருக்கும்? அவ்வேவு ஏன்... அத ரிக்கோவில் டிபோர்ட்த ன்ட்டல் 
ஸ்மடோரில் மவரல போர்க்கும் நோமன 1,000 டோலர் மநோட்ரடத் த ோட்டுப் 
போர்த் து கிரடயோது! 

 
அவன் தசோன்னபடி தசய் தும், போஸ்மபோர்ட்டில் முத்திரர குத்தி, 

''தவல்கம் டு இண்டியோ. மைவ் எ ரநஸ் மட மிஸ்டர் லோரி மபஜ்'' 
என்று வோழ்த்தினோன். தகோஞ்சம் டோலர்கரே இந்திய ரூபோய்கேோக 
 ோற்றிக்தகோண்டு, வி ோன நிரலய ஏ.ஸி-யில் இருந்து தவளிப்பட்டு 
க ரவத் திறந் மபோது, பிர ர் குக்கருக்குள்  ரலரயவிட்ட  ோதிரி 
இருந் து. இத் ரன சூடோ இந்தியோ? 

 
என் போக்தகட்டில் இருந்  'சப்னோ'வின் மபோட்மடோரவ எடுத்துப் 

போர்த்துக்தகோண்மடன். மபய்த் ன ோன இந் க் கூட்டத்தில் அவள் எங்மக 
நிற்கிறோள்? ம டித் ம டி அலுத் து ோன் மிச்சம். அவள் த ன்படுகிற 
வழியோகக் கோமணோம்! மூன்று  ணி மநரம் அரலந்ம ன். ''டோக்ஸி... 
டோக்ஸி!'' என்று பிடுங்கி எடுத் வர்களிடம் இருந்து  ப்பித்து அங்கும் 
இங்கும் அரலந்ம ன். கரடசி வரர 'சப்னோ'ரவக் கோணோ ல், 
லக்மகரஜத் தூக்கிக்தகோண்டு வி ோன நிரலயத்தில் தவளிமய தசல்லும் 
போர  வரர நடந்ம ன். அங்மக ோன் 'சப்னோ'ரவப் போர்த்ம ன். 
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என் இ யம் கவர்ந்  அம  ஏஞ்சல் புன்னரகயுடன், ரககரேக் 
குவித்து 'ந ஸ்ம ' என்றபடி, கழுத்து நிரறய நரககரேப் 
மபோட்டுக்தகோண்டு நின்று இருந் ோள்... பிர ோண்ட ோன மபனரில்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
தடல்லியில் லோரி மபஜர்! 
 
நோன் சட்தடன்று அழுதுவிடுகிற ஆள் கிரடயோது ோன். எனக்குப் 

பிடித்  'அண்டர் மடக்கர்',  WWF சண்ரடயில் அடி 
வோங்கி விழுந் மபோது ோன், கரடசியோக ஒரு  டரவ 
அழும ன். அ ற்கு அப்புறம் இப்மபோது ோன்! தடல்லி 

வி ோன நிரலயத்தின் எதிர்ப்புறம், த கோ மபனரில் ரககூப்பி ஒரு நரக 
விேம்பரத்தில் சிரித்துக்தகோண்டு இருந் ோள் என் சப்னோ! ஏரழக் குடும்பம் 
என்று திரும்பத்திரும்ப அவள்  ன் கடி ங்களில் தசோல்லி இருந் ோமே... 
என்ன ோன் மபரழகியோக இருந் ோலும், ஓர் ஏரழ எப்படி நரகக்கரட 
விேம்பரத்தில் இப்படி விண்ரணத் த ோட்டு மின்ன முடியும்? ஒருமவரே,  
வி ோனத்தில் என் பக்கத்து ஸீட்டில் வந் வன் தசோன்ன  ோதிரி, இதில் 
ஏம ோ ஆள்  ோறோட்டம் இருக்கிறம ோ? பித் ரே  ோத்து மவரலயில் 
நோன் சிக்கிக்தகோண்டு, தவட்டியோக இந்தியோவுக்கு வந்திருக்கிமறனோ? 

 
பலவீன ோக நடந்து மபோய் ஒரு டோக்ஸி டிரரவரர அரடந்ம ன். 

 ரலயில் டர்பன் கட்டி, கோடு  ோதிரி  ோடி வேர்த்திருந்  அவர், ''சோர், 
தடல்லிக்குப் புதுசோ?'' என்றோர். ''இந்தியோவுக்கு வர்றம  இ ோன் மு ல் 
 டரவ!'' என்று நோன் தசோல்லவும்... 

 
''வோங்மகோ ஸோப். எங்மக மபோகணும்?'' 
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பர்ரஸ த ோட்டுப் போர்த்துக் தகோண்மட, ''ஏ ோவது சு ோரோன 
லோட்ஜுக்கு!'' என்று நோன் மபசிய அத ரிக்க இங்கிலீர  எப்படிமயோ 
புரிந்துதகோண்டோர். 

 
அத ரிக்கோவில் நோன் பிறந்து வேர்ந்  ஊரரவிட, தடல்லி தபரி ோக 

இருந் து. பஸ், கோர், டோக்ஸி, மூன்று 
சக்கர வோகனங்கள், ரசக்கிள் என்று 
எல்லோம  விழுந் டித்துக்தகோண்டு 
பறந் ன. ஒருத் ர் ம ல் ஒருத் ர் 
உரசிக்தகோள்ேோ ல் எப்படி 
தநருக்க ோக, இத் ரன அதிமவக ோக 
இவர்கள் வண்டிரய ஓட்டிச் 
தசல்கிறோர்கள் என்று பிரமிப்போக 
இருந் து. 'டோங் டோங்'தகன்று ஒரு 
யோரன மபோவர ப் போர்த்ம ன். டி.வி-
யில் ோன் அ ற்கு முன் அந் ப் 
பிரோணிரயப் போர்த்திருக்கிமறன். 

 
''ஐமயோ, டிரரவர்... கோட்டுக்குள் 

இருந்து இந்  விலங்கு  ப்பி ஊருக்குள் வந்துவிட்டம ...'' என்று 
ப றிமனன். 

 
''சோமர... இது ஊருக்குள்மேமய இருக்கிற பிரோணி ோன். மபோகிற 

வழியிமல போருங்க... சூப்பரோன எருர   ோடு, பசு, ஒட்டகம் எல்லோம் 
கூட சிட்டிக்குள்மே தபன்ஸ் கோருக்குப் மபோட்டியோப் மபோகும்!'' என்றோர் 
சிரித் படி. 
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கோர்  ணிக்கணக்கில் ஓடிக் தகோண்மட இருந் து. இரடயில் ஒரு 
 டரவ ஏர்மபோர்ட்ரடமய  றுபடி போர்த்   ோதிரிகூட இருந் து! 
சந்ம கப்பட்டு விசோரித் மபோது, ''சோமர... தடல்லியில்  ட்டும் 
ஏர்மபோர்ட்டுக்கும் சிட்டிக்கும் இரடயில் தூரம் தரோம்ப ஜோஸ்தி. சு ோர் 150 
கிமலோ மீட்டர்! இந்தியோவுக்கு வந் ோ, நீங்மகோ மு ல்ல கத்துக்க 
மவண்டியது தபோறுர  ோன்...'' என்றோர். எனக்கு ஒமர குழப்ப ோக 
இருந் து. என்றோலும், நம்பித் ோமன ஆக மவண்டும்! 

 
10 அடி அகலம  இருந்  ஒரு த ருவுக்குள் ஆட்கள் மீத ல்லோம் 

ஏற்றிக் தகோல்லுகிற  ோதிரி புகுந்து ஒரு பழங்கோலத்து  ஞ்சள் நிறக் 
கட்டடத்தின் முன் நிறுத்தினோர் டிரரவர். அ ன் ம மல, 'ரூபி தகஸ்ட் 
ைவுஸ்... போகர்கஞ்ச்!' என்று மபோட்டு, 'சுத்  ோன - சுக ோன - தசோகுசு 
விடுதி' என்று இங்கிலீஷில் எழு ப்பட்டு இருந் து. 

 
ஏர்மபோர்ட்டில்  ோற்றிய பணத்தில் இருந்து, இந்தியப் பணம் 

ஆயிரத்ர  வோங்கிக்தகோண்டு விரட தபற்றோர் டிரரவர். லோட்ஜுக்குள் 
மபோகலோம் என்று போர்த் ோல், உடம்பு பூரோவும் மசற்ரறப் பூசிய ஒரு பசு 
 ோடு, அரச மபோட்டபடி வோசரல அரடத்து நின்றது. 

 
''ச்சூ!'' என்று அர  என் ம ோள் ரபயோல் முட்டி நகரச் 

தசோன்னமபோது, படக்தகன்று திரும்பி  ன் தகோம்போல் என் இடுப்பில் 
இடித்துத்  ள்ளியது. மரோட்மடோரம் தகோட்டிக்கிடந்  குப்ரபகளின் மீது 
நோன் விழுந் மபோது, த ருமவோரம் நின்ற வோரழப்பழ வண்டிக்கோரன் 
விழுந்து விழுந்து சிரித் ோன். யோமரோ போவப்பட்டு அந் ப் பசு  ோட்ரட 
விரட்டியடிக்க, தகந்திக் தகந்தி நடந்து லோட்ஜுக்குள் நுரழந்ம ன். 

 
உள்மே குண்டு பல்பு  ட்டும் எரிந் து. அப்படியும் மிக இருட்டோக 

இருந் து. கண் பழகியமபோது போர்த் ோல்...  ரல நிரறய எண்தணய் 
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 டவிக்தகோண்டு, கண்ரண அடிக்கிற கலரில் சட்ரடயும் மபன்ட்டும்  ோட்டி 
சிரித்  முக ோய் இருந் ோன் ரிசப் னிஸ்ட். வோடி வ ங்கிப்மபோன 
குமரோட்டன்ஸ்கரே அலங்கோரத்துக்கு ரவத்திருந் ோர்கள். 2,000 
அட்வோன்ஸோக வோங்கிக்தகோண்டோன். எங்கிருந்ம ோ ஒரு அரர நிஜோர் 
ரபயன் முரேத்து, என் சூட்மகரஸத் தூக்கிக்தகோண்டு இரண்டோம் 
 ோடிக்கு ஓடினோன். நோன் துரத்திப் பிடித் மபோது, அவன் அரற எண் 
211-க்குள் மபோயிருந் ோன். அர  அரற என்றோ தசோன்மனன்... 
ம்ைூம்... தபரிய துரே, அவ்மேோ ோன்! 

 
ஓட்ரடக் கட்டில், உளுத்துப்மபோன அல ோரி, எண்தணய் பிசுக்குத் 

திரரச்சீரல! 
 
''கோபி, டீ, மகோக், சரக்கு, சிகதரட், தபோண்ணு.. ஏ ோச்சும் மவணு ோ 

சோர்?'' என்றோன் அந்  சின்னப் ரபயன் கோஷுவலோக! 
 
ஒரு மகோக் குடித் ோல் ம வரல மபோல் இருந் து. '' 500 சோர்!'' 

என்றோன். 10 டோலரோ இங்மக ஒரு மகோக் விரல? தநோந்துமபோய் 
மநோட்ரட நீட்டிமனன். தவளிமய ஜன்னல் சீரலரய ஒதுக்கிவிட்டுப் 
போர்த் மபோது, எல்லோக் கட்டடங்களும  அழுக்கோகத் ோன் இருந் ன. 
குறுக்கும் தநடுக்கு ோகப் பந் ல் மபோட்ட  ோதிரி த ருவின் மீது 
வியோபித்திருந்  மகபிள் கரேப் போர்த்து அசந்துமபோமனன். ஒட்டுத ோத்  
தடக்ஸோஸுக்கும் கரன்ட் சப்ரே பண்ண இந்  ஒயர்கமே மபோதும் 
மபோலிருந் து. 

 
ரூம் போய் திரும்பி வந் மபோது, அவன் ரகயில் மகோக் போட்டில் 

எதுவும்கோமணோம். டவுசருக்குள் ரகரய நுரழத்து ஒரு சின்ன பிேோஸ்டிக் 
கவரர நீட்டினோன். அ ற்குள் தவள்ரே பவுடர்  ோதிரி இருந் து. 
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''ஏய், வோட் இஸ் திஸ்?'' 
 
''துரர! இது ரை கிேோஸ் மகோக். உனக்குன்மன ம டிப் பிடிச்சு 

வோங்கியோந்ம ன். அடிச்சுப் போரு... தரண்டு நோரேக்கு உலகம் 
சுத்திக்கிமன இருக்கும்!'' என்றோன். 

 
''மடய் நில்லு!'' என்று நோன் கத்தி முடிப்ப ற்குள் ரபயன் 

மபோயிருந் ோன். பிேோஸ்டிக் கவரர எடுத்து முகர்ந்து போர்த்ம ன். அது 
மகோக்  ோதிரிமயோ, தபப்ஸி  ோதிரிமயோ எந்  குளிர்போனத்தின் 
வோசரனயும் அடிக்கவில்ரல. ஒருமவரே  ண்ணீரில் கரரத்துக் குடிக்கிற 
 ோதிரி இந்தியோவில் அட்வோன்ஸோகப் மபோகிறோர்கமேோ என்று 
மயோசித்ம ன். கரரப்ப ற்கு  ண்ணீரரத் ம டிய அம  ச யம், அரறக் 
க ரவ யோமரோ உர த்துத் திறந் ோர்கள். சர்க்கஸ் மிருகத்தின் பரு னில் 
ஒரு மபோலீஸ்கோரர். அவர் ரகயில் தகோத் ோகச் சிக்கியிருந் ோன் ரூம் 
ரபயன். 

 
''ஏய் மிஸ்டர்... அரசயோம ...'' என்று கூச்சலிட்டுப் போய்ந் ோர் 

மபோலீஸ்கோரர். என்னிடம் இருந்  பிேோஸ்டிக் கவரரப் பிடுங்கினோர். 
 
''எனக்கு எதுவும் த ரியோது. நோன் மகோக் வோங்கி வரச் தசோன்னோ, 

இந் ப் ரபயன் இர  வோங்கி வந்திருக்கோன்!'' என்மறன் மபய் முழி 
முழித் படி. 

 
''அச்சோ! வோங்கினு வரச்தசோன்னது நீ ோன்னு நீமய ஒப்புக்கிட்டியோ! 

இன்னும் எவ்மேோ தகோதகயின் தவச்சிருக்மக தசோல்லு!'' 
 
''தகோதகயினோ? அது பயங்கர ோன மபோர ப் தபோருள்னு 

மகள்விப்பட்டிருக்மகமன!'' என்மறன் அதிர்ந்து. 
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''அடடோ... என்னோ நடிப்பு! தவளிநோட்டுல மகோடி மகோடியோ 
சம்போதிச்சோலும், உன்ரன  ோதிரி ஆளுங்க தடல்லியில் இந்  போகர்கஞ்ச் 
ஏரியோவுல இந்   ோதிரி டஞ்சன் மைோட்டல்ல வந்து  ங்குறம  மகோக், 
 ரியுவோனோ  ோதிரி மபோர யில மி க்குறதுக்குத் ோமன... கட்டோயம் 
உனக்கு 10 வரு ம் தஜயில் ோன்!'' என்று என்ரன தநட்டி ரூமுக்கு 
தவளிமய இழுத் ோர் மபோலீஸ்கோரர். 

 
''மைய் டியூட்! நோன் மகோடீஸ்வரன் கிரடயோது. அத ரிக்கோவில் 

தரோம்ப சோ ோரணத் த ோழிலோளி. இங்மக 'சப்னோ' என்கிற தபோண்ரணக் 
கல்யோணம் பண்ணிக்க வந்ம ன்!'' என்று நோன் திமிறிமனன். 

 
மபோலீமஸோ,  ன் இடுப்பில் இருந்து ரகவிலங்ரக எடுத் ோர். 

சட்தடன்று எனக்கு வி ோனநிரலய அனுபவம் ஞோபகம் வந் து. இந்திய 
 ந்திரம் இங்கும் எடுபடு ோ என்று போர்த்துவிட முடிவு தசய்ம ன். 
பர்ஸுக்குள்ளிருந்து 100 டோலர் மநோட்ரட எடுத்து மபோலீஸிடம் 
நீட்டிமனன். ''தபோழுதுமபோக்கோக டோலர் கதலக்ஷன் பண்ற ைோபி 
உங்களுக்கும் இருக்கும ... உங்க கதலக்ஷனில் இர யும் 
மசர்த்துக்மகோங்க!'' என்மறன். இப்மபோது மபோலீஸ்கோரரின் கண்கள் 
மின்னின. 

 
''இந்   டரவ உன்ரன  ன்னிச்சிட்மடன். இனிம  இப்படி எல்லோம் 

தசய்யோம ...'' என்றபடி ரூம் ரபயரனயும்  ள்ளிக்தகோண்டு தவளிமய 
மபோனோர். சப்னோரவ மபோட்மடோக்களில் போர்த்து  யங்கி, அவள் 
கடி ங்களில் வழிந்  கோ லில் உருகி, கல்யோண ஏற்போட்டுக்கு அவள் 
மகட்ட பணத்ர யும் அனுப்பிரவத்து, அவரேமய நம்பி இந்தியோவுக்கு 
வந்து இறங்கிய இந் ப் பரி ோப அத ரிக்கனுக்கு மு ல் நோமே 
அனுபவங்கள் இப்படியோ 'மகோக்'கு ோக்கோக இருக்க மவண்டும்! 
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பர்ஸுக்குள் இருந்து அவளுரடய மபோட்மடோரவ எடுத்து, அவள் 
கண்கரே ஊடுருவிப் போர்த்ம ன்... 'நீ நிஜ ோகமவ சப்னோ ோனோ? 
அல்லது, வி ோனத்தில் என் பக்கத்தில் பயணம் தசய் வன் தசோன்ன 
 ோதிரி, நீ இந்தியோவின் பிரபல நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவோ? யோரோக 
இருந் ோலும்... என்ரன ஏன் இந்  நிரலர க்கு ஆேோக்கினோய், 
தபண்மண?’ 

 
 று நோள் கோரல தூங்கி எழுந் மபோது, ஜன்னல் வழிமய நுரழந்  

புறோக்கள் என் கட்டிலின் ம ல்  த்திக்தகோண்டு இருந் ன. அவற்ரற 
விரட்டிவிட்டு, டோய்தலட்டுக்குள் மபோய்  வருக்குக் கீமழ நின்மறன். 
மு லில் தகோஞ்சம் தசோட்டிய  ண்ணீர் அப்புறம் நின்மறமபோனது. 
அரரகுரற ஈரத்ர த் துரடத்துக்தகோண்டு தவளிமய வந்ம ன். 

 
ம டித்  டு ோறி, லக்கி டூர்ஸ் அண்டு டிரோவல்ஸ் என்ற இடத்ர க் 

கண்டுபிடித்ம ன். என் விவரங்கரே வோங்கிப் போர்த்  அந்  டிரோவல் 
ஏதஜன்ட், ''மநத்து ோன் அத ரிக்கோவுல இருந்து வந்திருக்கீங்க. 
நோரேக்மக திரும்பிப் மபோகணும்னு தசோல்றீங்க... அவ்மேோ சீக்கிரம் 
டிக்தகட் மவணும்னோ எண்ப ோயிரம் ஆகும  சோர்..'' என்றோர். 

 
நோன் பர்ரஸ எடுத்து எண்ணிப் போர்த்ம ன். ''தரோம்ப சீப்போன 

வி ோன ோ போர்த்துச் தசோல்லுங்கமேன். என்னோல நோப்பது ஆயிரத்துக்கு 
ம மல டிக்தகட்டுக்கு தசலவு பண்ண முடியோது!'' என்மறன். 

 
 றுபடி ம டியவர், ''அப்படியும் ஒண்ணு இருக்கு... தகோஞ்சம் 

சுத்தியடிச்சு நியூயோர்க் மபோகிற பட்தஜட் ஃபிரேட் இது. முப்பத்து 
ஏழோயிரம் ஆகுது. ஆனோ, அம்பது நோரேக்கு அப்புறம் ோன் இந்  
மரட்டுல கிரடக்கும்!'' என்றோர். 
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''அம்பது நோேோ? ஆள் த ரியோ  இந்  ஊரில் அத் ரன நோள் 
நோன்  ங்கி இருக்க மவண்டு ோ? மவறு வழிமய இல்ரலயோ?'' 

 
''இ ோன் சோர் உங்க பட்தஜட்டுக்கு கட்டுப்படி ஆகும். மவற வழிமய 

கிரடயோது. அது வரரக்கும் என்ஜோய் தடல்லி!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 
சப்னோ மீ ோன கோ லுக்கோக தடல்லி வந்து மசர்ந்  அசட்டு 

அத ரிக்க இரேஞர் லோரி மபஜ் அவஸ்ர மயோ 
அவஸ்ர யோக அரலகிறோர்..! 

  
இப்படிக்கு கனவுக் கன்னி... 

 
டிரோவல் கம்தபனிரயவிட்டு தவளிமய வந்து நடந் மபோது, 

சின்ன ோன மபோர்டு ஒன்று கவர்ந் து. 
 
'ர லக் டிதடக்டிவ் ஏதஜன்ஸி... திரு ண ஏற்போடுகளுக்குச் சிறந்  

முரறயில்  கவல் திரட்டித்  ரப்படும்' என்றது. 
 
ஒரு ஆமே நடக்கக்கூடிய குறுகிய வரோண்டோ வழியோகப் மபோய் 

உள்மே எட்டிப் போர்த் மபோது திடுக்கிட்மடன். ஏம னும் தீ விபத்ம ோ 
என்று பயந்ம ன். அப்படி ஒரு புரக  ண்டலம்! 

 
''யோருங்க... உள்மே வோங்க!'' என்று அந் ப் புரகயின் உள்மே 

இருந்து கூலோகமவ குரல் மகட்டது. 
 
புரகரய நகர்த்திக்தகோண்டு முன்மனறியமபோது, ஒரு ம ரஜக்குப் 

பின்னோல் இற்றுப்மபோன சுழல் நோற்கோலியில் அந்   னு ன் 
த ன்பட்டோன்.  ரலயில் பிரவுன் கலர் குல்லோ, சின்னக் குறுந் ோடி, 
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கூலிங்கிேோஸ். படுசுவோரஸ்ய ோகக் கோர க் குரடந்துதகோண்டு 
இருந் ோன். 

 
''எனக்கு ஒரு தபண்ரணத் ம டிக் கண்டுபிடிக்கணும்!'' என்மறன். 
 
''ஜுஜுபி ம ட்டர்!'' என்றவன், ''அட்ரஸ் - மபோட்மடோ இருக்கோ?'' 

என்றோன். 
 
ரபக்குள் இருந்  உரறரயக் தகோடுத்ம ன். வோங்கிப் பிரித்து 

மபோட்மடோக்கரேப் போர்த் வன், விசிலடித் ோன். ''இது எங்க ஊர் கனவுக் 
கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோ. இவங்ககிட்மட உங்களுக்கு என்னோ ம ன் 
மவரல ஆகணும்?'' என்றோன். 

 
வி ோனத்தில் என் பக்கத்து ஸீட்டில் இருந் வனும் இர த் ோமன 

தசோன்னோன்! 
 
என் கர ரய முழுசோகச் தசோன்மனன். மகட்டுவிட்டு உச்சுக் 

தகோட்டியவன், ''சப்னோ அப்படிங்கிற 
மபர்ல பிரபல நடிரகமயோட மபோட்மடோரவ 
அனுப்பி, உங்ககிட்மட ம ோக்கோ பணம் 
கறந்திருக்குது ஏம ோ ஒரு போர்ட்டி!'' 
என்றோன். 

 
''என்ரன ஏ ோற்றிய அந் ப் 

தபண்ரண என்னோல் போர்க்க முடியு ோ? 
கண்டுபிடித்துக் தகோடுக்க உங்கேோல் 
முடியு ோ?'' என்மறன். 
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''அரசோங்கம் அனு தி தகோடுத் ோ, பின்மலடரனமய என்னோல 
கண்டுபிடிக்க முடியும்!'' என்றபடி புரகரய இழுத்து அரறரய இன்னும் 
க றல் ஆக்கியவன், ''அட்ரஸ் ஏ ோச்சும் தகோடுத்துச்சோ இந் ப் 
தபோம்பரே?'' என்றோன். 

 
தகோத்துக் தகோத் ோக அவளிடம் இருந்து வந்  கடி ங்களின் 

ம லுரறகரே எடுத்துப் மபோட்மடன். ''ஸோரி, அவ அனுப்பிய 
கடி ங்கரே உங்களிடம் கோட்ட முடியோது. அது தரோம்ப பிரரமவட்!'' 
என்மறன். 

 
கபக்தகன்று போய்ந்து கடி ங்கரேயும் பிடுங்கியவன், ''பிரரமவட் 

டிதடக்டிவ்கிட்மட வந் ோச்சுன்னோ, எதுவும  பிரரமவட் கிரடயோது!'' 
என்றபடி ஒமர ஒரு கடி த்ர   ட்டும் படித் ோன். உரறரயத் திருப்பிப் 
போர்த்துவிட்டு, ''தடல்லியில் ஒரு மபோஸ்ட் போக்ஸ் நம்பரரக் 
தகோடுத்திருக்கு. கில்லோடி போர்ட்டி ோன். ஆனோ, அதுக்கு ம ல நோன் 
கில்லோடி த ரியும்ல...'' என்றபடி  றுபடி புரகரயக் கக்கிவிட்டு, ''போஸ், 
உங்க மவரல முடிஞ்சுதுன்னு நிரனச்சுக்மகோங்க...'' என்று 
தகக்கலித்துச் சிரித் ோன். 

 
அட்வோன்ஸோக 2,500 வோங்கிக்தகோண்டு, ''அடுத்  திங்கள் கிழர  

வோங்க... ஃபுல் டீதடயில் எடுத்துதவச்சிடமறன்!'' என்று  றுபடி ஒரு 
ம கத்ர  வோயில் இருந்து தசலுத்தினோன். இருமிக்தகோண்மட 
எழுந்ம ன். 

 
லோட்ஜுக்குத் திரும்பியமபோது, ரிசப் னில் இருந்  டி.வி-ரய 

மசோபோவில் அ ர்ந்து போர்த்துக்தகோண்டு இருந் ோன் ஒரு பழுப்புக் 
கண்ணன். என்ரனக் கண்டதும், ''உங்க மபரு லோரி மபஜ்... கதரக்ட்டோ? 
அத ரிக்கோ ோமன?'' என்றோன். 
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''அத ப்படி உங்களுக்குத் த ரியும்?'' என்றதும், ''மைோட்டல் 
தரஜிஸ்டர்ல போர்த்ம ன்...'' என்றபடி  றுபடி டி.வி-யில் ஆழ்ந் ோன். 
அங்மக சி.என்.என். டி.வி-யில் ரத்   ய ோக உடல்கள் கிடக்க, ஜனங்கள் 
குறுக்கு  றுக்கோக ஓடிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

 
''என்னோச்சு?'' என்மறன். 
 
''போக் ோத்ல  றுபடியும் ஒரு சூரசட் போமிங் நடந்திருக்கு!'' என்றபடி 

என்ரனக் குறுகுறுப்போக மநோட்டமிட்டோன். 
 
''நீங்க..?'' என்மறன். 
 
''என் மபர் பிலோல் மபக். நோன் கோஷ்மீர்கோரன்!'' என்று பதில் 

வந் து. எனக்கு கோஷ்மீர் எந்  திரச என்றுகூடத் த ரியோது. 
 
''மிஸ்டர் லோரி மபஜ்! உங்க நோட்டுப் பரடகள் ஏன் இன்னும்கூட 

ஈரோக்ரகவிட்டு தவளிமயற  ோட்மடங்குது?'' என்று அவன் மகட்டமபோது, 
ஏம ோ நோன் ோன் அத ரிக்க ஜனோதிபதி என்கிற  ோதிரி இருந் து அவன் 
கடுப்புப் போர்ரவ. 

 
அன்ரறக்கு சோயங்கோலம், விடுதிக்கு எதிரிமலமய இருந்  

 ள்ளுவண்டிக் கரடயில் நோன் சோப்பிட்ட உணவு  ரணக் கோர ோக 
இருந் து. ச ோளித்து முழுங்கிவிட்டு அரறக்கு வந் வன் ோன்... அடுத்  
மூன்று நோரேக்கு வயிறு புரடத்து வீங்கி, உறுமி, பீய்ச்சிக்தகோண்மட 
இருந் து.  ற்தசயலோக என் அரறப் பக்கம் எட்டிப் போர்த்  பிலோல் மபக், 
எங்மகோ மபோய் பச்ரச நிறத்தில் ஏம ோ ஒரு சிரப் தகோண்டு வந் ோன். 
அது குடித்  பிறகு தகோஞ்சம் ம வலோம். 
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திங்கள்கிழர  நோன் மபோனமபோது, அந்  டிதடக்டிவ் அம  தகட்-
அப்பில் அம  புரக சூழ இருந் ோன். என்ரனப் போர்த் தும், ''ைமர, 
மிஸ்டர் லோரி மபஜ். தசோன்னர ச் தசய்றது ோன் என்மனோட ஸ்ரடல். 
உங்க மவரலரய முடிச்சிட்மடன்!'' என்றோன். 

 
''மூச்ரசப் பிடிச்சுக்மகோங்க... நிஜ ோமவ உங்களுக்கு இந் க் 

கடி ங்கரே எழுதினது நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோ ோன்! தபயரர  ோத்தி 
எழுதி இருக்கோங்க!'' என்றோன். 

 
''அவ்மேோ தபரிய ஸ்டோருக்கு எப்படி என்ரனப் புடிச்சுப்மபோனது..?'' 

என்று நோன் திணற... 
 
எனக்கு 'சப்னோ' என்ற தபயரில் வந்  கடி ங்கரே மடபிள் மீது 

மபோட்டவன், ''போருங்க... கரடசியில் 'எஸ்.எஸ்.’ அப்படினு ரகதயழுத்து 
மபோட்டிருக்கோங்க...  ப்னம் சக்மஸனோமவோட சுருக்கம் அ ோமன? 
 விரவும், இந்தியோவுல இருக்கிற எல்லோ வி.ஐ.பி-கமேோட ஒரிஜினல் 
ரகதயழுத்தும் என்கிட்மட இருக்கு. அதில்  ப்னம் ரகதயழுத்ம ோட 
இர  ஒப்பிட்டுப் போர்த்திட்மடன். நூறு பர்தசன்ட் இந்  தலட்டர்கரே 
எழுதினது அவங்கமே ோன்!'' என்று தசோல்லி என் முதுகில்  ட்டினோன். 

 
''நீங்க தசோல்ற நடிரக ோன் நிஜ ோமவ அனுப்பினோங்கன்னோ... 

அவங்ககிட்மட ோன் மகோடி மகோடியோப் பணம் இருக்கணும ... எதுக்கோக 
கல்யோணச் தசலவுக்கு என்கிட்மட பணம் அனுப்பச் தசோல்லணும்?'' என்று 
என் புத்திசோலித் னத்ர க் கோட்டிமனன். 

 
டிதடக்டிவ், ''குட் தகோஸ்டின்! மகோடி மகோடியோப் பணம் இருக்குது... 

ஆனோ, உண்ர யோன அன்பு கோட்டத் ோன் அவங்களுக்கு யோரும் 
இல்ரல. அ ோன், அவங்க மபோலியோ ஒரு அட்ரஸ் தகோடுத்து 
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உங்கமேோட மபனோ நண்பர் ஆகியிருக்கோங்க. அவங்களுக்கோக நீங்க 
எல்லோ வரகயோன தியோகமும் தசய்யத்  யோரோ அப்படினு ஒரு தடஸ்ட் 
தவச்சிருக்கோங்க. பணத்ர  அனுப்பியது மூல ோக தடஸ்ட்டில் நீங்க 
தஜயிச்சிட்டீங்க!'' 

 
''அப்புறம் ஏன் ஏர்மபோர்ட்டுக்கு வந்து என்ரன ரிசீவ் பண்ணரல?'' 
 
இப்மபோது டிதடக்டிவ் சுற்றுமுற்றும் கவன ோகப் 

போர்த்துக்தகோண்டோன். ''அர யும் நோன் விசோரிச்சிட்மடன் மிஸ்டர் லோரி 
மபஜ். இப்மபோ,  ப்னம் சக்மஸனோ மிக பயங்கர ோன ஆபத்துல 
இருக்கோங்க. போலிவுட்ரட ஆட்டிப் பரடக்கிற சில  ோ ோக்கள் 
அவங்கமேோட உயிருக்குக் குறிதவச்சு இருக்கோங்க. 

 
24 நோலு  ணி மநரமும் ரகசிய ோ கண்கோணிக்கிறோங்க. 

தவளிப்பரடயோ வந்து ஏர்மபோர்ட்டில் உங்கரே  ப்னம் வரமவற்றோ, 
உங்க ம மல அவங்களுக்கு கோ ல் வந்  கர   ோ ோக்களுக்குத் 
த ரிஞ்சிடும். அ னோல், உங்க உயிருக்மககூட ஆபத்து வரும். 
அ னோல் ோன், உங்கரே மநரில் வரமவற்கோ ல்  விர்த்திருக்கோங்க!'' 

 
என்னோல் இர தயல்லோம் நம்பமவ முடியவில்ரல! ஆனோல், இந்  

டிதடக்டிவ் ஆசோமி ோன் ரகதயழுத்ர  ஒப்பிட்டுப் போர்த்  ோக அடித்துச் 
தசோல்கிறோமன! 

 
''மிஸ்டர் லோரி மபஜ். இந்   ப்னம் சக்மஸனோ இன்னிக்கு மவணோ 

புகழின் உச்சியில் இருக்கலோம். இவங்களுக்கோக உயிரரமய தகோடுக்க 
ஆயிரக்கணக்கோன ரசிகர்கள்  யோரோ இருக்கலோம். ஆனோ, 
இவங்கமேோட கடந்  கோலம் பத்தி உங்களுக்குத் த ரியு ோ? ஆஸம்கர் 
என்கிற தபோட்டல் கிரோ த்துல ஸ்கூல் டீச்சரோ இருந்  ஒரு அம் ோவுக்கும் 
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மபங்க் கிேர்க்கோ இருந்  அப்போவுக்கும் பிறந்  மூணு தபண் 
குழந்ர யில் இவங்களும் ஒண்ணு. பணத்துக்கோக ஆரசப்பட்டு, 
உள்ளூர் பமல  ோ ோ ஒருத் னுக்கு இவங்கரேக் கட்டிரவக்கப் 
போர்த் ோங்க. ஒரு நோள் ரோத்திரி யோருக்கும் த ரியோ  வீட்ரட விட்டு 
மும்ரபக்கு ஓடி வந்  இவங்கரே, அதிர்ஷ்ட ம வர  சரியோன 
ஆட்கள்கிட்மட அறிமுகப்படுத்தினோ. அப்படித் ோன் இன்னிக்கு புகமழோட 
உச்சிக்குப் மபோயிருக்கோங்க. 

 
ஆனோலும், சின்ன வயசில இருந்து அவங்களுக்கு இன்னிவரரக்கும் 

உண்ர யோன அன்பு கிரடக்கமவ இல்ரல. போர்க்கிற எல்லோ 
 னு ங்களும  இவங்கமேோட அழகுக்கும் பணத்துக்கும் ோன் 
ஆரசப்படுறோங்க.  ோன் எதிர்போர்த்  அந்  அன்ரப நீங்க எழுதின 
தலட்டர்களில்  ப்னம்ஜி உணர்ந்து இருக்கோங்க. அ ோன், உங்களுக்குப் 
பலவி  ோன தடஸ்ட்கள் தவச்சு, இந்தியோவுக்கு வரவரழச்சு கல்யோணம் 
பண்ண முடிவு எடுத்திருக்கோங்க!'' - படுமகோரவயோகச் 
தசோல்லிக்தகோண்மட மபோனோன் த ோப்பிக்கோர டிதடக்டிவ். 

 
''அப்படின்னோ..?'' 
 
''மிக மிக ரகசிய ோ நீங்க  ப்னம் சக்மஸனோமவோடு மபசுறதுக்கு 

நோன் ஏற்போடு தசய்ய முடியும்.'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
லோரிமபஜுக்கு மவறு தபயரில் தலட்டர் மபோட்டு வரவரழத் ம  

பிரபல சினி ோ ஸ்டோர் சினி ோ நடிரக  ப்னம் 
சக்மஸனோ ோன் என்று  ன் 'அரிய கண்டுபிடிப்ரப' 
டிதடக்டிவ் தசோல்ல...  றுபடி நப்போரச முரேக்கிறது இந்  

மபக்கு அத ரிக்கனுக்கு! 
 
கோலத ல்லோம் கோ ல் வோழ்க! 
 
''மு ல்ல புதுசோ ஒரு மபோன் வோங்குங்க.  ப்னம் சக்மஸனோவின் 

மிக மிக தபர்சனலோன நம்பரர நோன் உங்களுக்கோகப் போடுபட்டு ம டிப் 
புடிச்சிட்மடன். உயிமர மபோனோலும் இர  மவறு யோருக்கும்  ரோதீங்க. 
நீங்க  ட்டும  இந்  நம்பரில் அவங்ககிட்மட மபசுங்க. மவற யோர் 
மபசினோலும் கோரியம் தகட்டுப்மபோயிடும் புரியு ோ?'' என்றபடி ஒரு 
துண்டுச் சீட்டில் நம்பரர எழுதி நீட்டினோன் த ோப்பிக்கோர டிதடக்டிவ். 
அர  வோங்குவ ற்கோகக் ரக நீட்டிய என்னிடம், ''என் உயிரரப் பணயம் 
தவச்சு இந்  நம்பரரக் கண்டுபிடிச்மசன், போஸ். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரோவோ 
2,500  ருவீங்க ோமன?'' என்றோன். 

  
இரண்டு தநோடிக்கும் குரறவோகமவ ம ரவப்பட்டது எனக்கு, 

 ரலரய ஆட்ட! பர்ஸுக்குள் இருந்து மநோட்டுகரே 
உருவிக்தகோடுத்துவிட்டு, அந்  நம்பரர வோங்கிக்தகோண்மடன். இப்மபோது 
என்  னம் துள்ேோட் டத்தில் இருந் து. 
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எத் ரன தூய்ர யோன கோ ரல ரவத்திருக்கிறோள் என் மீது! 

அந் ஸ்து, அழகு, கலோசோரம் எல்லோம்  ோண்டி வருவது ோன் கோ ல் 
என்று எங்கள் அத ரிக்கோவில் யோரும் எனக்குச் தசோன்னது இல்ரல. 
ஆனோல், இந்தியோ தரோம்ப தசன்டித ன்ட்டோன ம சம் என்று நோன் 
மகள்விப்பட்டது எத் ரன உண்ர ! 

 
''உங்கரேப் போர்த் ோ தரோம்பப் தபோறோர யோ இருக்குது போஸ்!'' 

என்று வோசல் வரர வந்து  ட்டிக்தகோடுத் ோன் த ோப்பி. 
 
மநரோக த ோரபல் கரடக்குப் மபோய் உசத்தியோக ஒரு மபோன் 

வோங்கி, ப்ரீதபய்டு சிம்கோர்டும் அங்மகமய வோங்கிப் மபோட்மடன். விடுதிக்கு 
வந்து, அரறக்குள் உட்கோர்ந்து விரல்கள் உ ற அந்  நம்பரர டயல் 
தசய்ம ன். 
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''நீங்கள் த ோடர்புதகோள்ளும் எண் ஸ்விட்ச் ஆஃப் தசய்யப்பட்டு 
உள்ேது!'' என்று பதிவோன குரல் தசோன்னது. திரும்பத் திரும்ப நம்பரர 
அழுத்திக்தகோண்மட இருந்ம ன். 

 
ஒரு வோரம் ஆகியும் எதிர்முரன எடுக்கமவ இல்ரல. மபோனில் 

மபசக்கூட பயப்படுகிறோள் என்றோல்  ப்னம் எத் ரகய ஆபத்தில் 
இருப்போள் என்று எண்ணி உருகிப்மபோமனன். டிதடக்டிவ் தகோடுத்  
மபோன் நம்பரர எடுத்து சரிபோர்த்துவிட்டு, பர்ஸுக்குள் 
ரவக்கும்மபோது ோன் கவனித்ம ன்... அது கிட்டத் ட்ட கோலி. 1,000 
இந்திய ரூபோயும்... 200 அத ரிக்க டோலரும் ோன் மிச்சம் இருந் து. 
 ப்னம் சக்மஸனோரவ எப்படியோவது மநரில் சந்தித்துவிட மவண்டும். 
கரடசி வரரயில் அது நடக்கோ ல்மபோனோல், இன்னும் 40 நோட்களில் 
திட்டமிட்டபடி மலோ பட்தஜட் வி ோனத்தில் ஏறி, அத ரிக்கோரவப் போர்க்கப் 
புறப்பட மவண்டும். 

 
ஆனோல், அதுவரர  ோக்குப் பிடிக்கப் பணம்? 
 
இந்  கோலகட்டத்துக்குள் எனக்கு ஓரேவு தநருக்க ோகி இருந் ோன், 

அம  லோட்ஜில் அடிக்கடி த ன்பட்ட பிலோல் மபக். அவனிடம், 
''அத ரிக்கோவில் நோன் ஒரு டிபோர்ட்த ன்டல் ஸ்மடோரில் ஃமபோர்க் லிஃப்ட் 
வண்டிரய ஓட்டிக் தகோண்டு இருந்ம ன். இங்மக அந்   ோதிரி மவரல 
கிரடக்கு ோ?'' என்மறன். 

 
என்ரன போவ ோகப் போர்த் வன், ''அந்  மவரல எல்லோம் இங்மக 

உங்களுக்குக் கிரடக்கோது. மநற்ரறய மபப்பரில் ஒரு விேம்பரம் 
போர்த்ம ன். அது உங்களுக்கு சரியோக இருக்கும்!'' என்று மபப்பரர 
எடுத்துக் தகோடுத் ோன். 
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''பி.பீ.ஓ. தசன்டரில் மவரல தசய்பவர்களுக்கு, அத ரிக்க போணி 
ஆங்கிலம் கற்றுத் ர ஆள் ம ரவ. உரிய சோன்றி ழ்களுடன் 
விண்ணப்பிக்கவும்' என்று இருந் து. 

 
''நீங்கமே அத ரிக்கோக்கோரர். உங்களுக்கு எ ற்கு அத ரிக்கப் 

புலர க்கு சோன்றி ழ்? இந்  இன்டர் வியூவுக்குப் மபோங்க. கட்டோயம் 
மவரல கிரடக்கும்'' என்றோன் பிலோல் மபக். அந்  இன்டர்வியூ நோளுக்கு 
இரடயில் பல  டரவ  ப்னம் நம்பரர முயற்சி தசய்து, அம  பதிவுக் 
குரல் மகட்டுப் தபோறுர  த ோரலத்ம ன். 

 
 றுபடி அந்  டிதடக்டிவ் ஆபீஸுக்மக ம டிப்மபோமனன். வோசலில் 

தபரிய மபோர்டு த ோங்கியது... 'இடம் வோடரகக்கு கிரடக்கும்' என்று! 
த ோப்பிக்கோரன், துப்பறியும் கரடரய கோலி பண்ணிக்தகோண்டு மபோமய 
மபோயிருந் ோன்! 

 
தநோந்து திரும்பி ஒரு சலூன் கரடயில் ம வுக்கு உட்கோர்ந் மபோது, 

அங்மக கிடந்  இங்கிலீஷ் பத்திரிரகயில்  ப்னம் சக்மஸனோ படம் 
தபரிசோக வந்திருப்பர ப் போர்த்ம ன். அந் க் கட்டுரரரயப் படித் மபோது 
சிலிர்த்ம  மபோமனன். ஆைோ... த ோப்பிக்கோர டிதடக்டிவ் ஒன்றும் 
 ப்போன ஆசோமி இல்ரல.  ப்னம் சின்ன வயது த ோட்டு நடிரக ஆனது 
வரர எப்படிதயல்லோம் மசோ ரனகரேக் கடந் ோள் என்று அவன் 
தசோல்லி இருந் ோமனோ... அது அத் ரனயும் இந்  கட்டுரரயில் மபோட்டு 
இருந் து. த ோப்பிக்கோரன் தசோல்லோ  இரண்டு வி யங்களும்  ங்கச் 
சுரங்கம்  ோதிரி இதில் எனக்குக் கிரடத் து. 

 
 ப்னம் மும்ரபயில் வசிக்கும் ஃப்ேோட்டின் விலோசம் இருந் து. 

கூடமவ, அவள் பிறந்  நோள்  ோர்ச் 17 என்ற விவரமும் இருந் து. 
எனக்கு 'சப்னோ' மபோட்ட கடி ங்களிலும்  ன் பிறந்  நோள் என்று 
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இர மய ோன் குறிப்பிட்டு இருந் ோள். அப்புறம் என்ன... 'சப்னோ' ோன் 
 ப்னம் என்ப ற்கு மவறு என்ன அத் ோட்சி மவண்டும், தசோல்லுங்கள்! 

 
இருக்கிற கோசு முழுர க்கும் அந்  விலோசம் மநோக்கி தலட்டர் 

மபோட்மட தீர்த்துவிடுவது என்ற தவறிமயோடு தினம்தினம் மபோஸ்ட் 
பண்ணிக்தகோண்மட இருந்ம ன். ''மசோத்துக்கு தகோஞ்சம் 
கோசுதவச்சுக்மகோ பிர ர்!'' என்று எச்சரித்துக்தகோண்மட இருந் ோன் 
பிலோல் மபக். 

 
கனோட் பிமேஸில் அத ரிக்க இங்கிலீஷ் டியூ ன் வோத்தியோருக்கோன 

இன்டர்வியூ நடந் து. 
 
தசத்  கோக்கோய்க்கு சட்ரட மபன்ட்  ோட்டி விட்ட  ோதிரி இருந்  

ஆள் ோன் அங்மக எல்லோம . 'பில் பக்ஷி' என்று  ன்ரன அறிமுகப் 
படுத்திக்தகோண்டவன், என்ரனப் போர்த்து வியந் ோன். ''நிஜ ோகமவ ஒரு 
அத ரிக்க பிரரஜ வந்து பி.பீ.ஓ. பணியோேர்களுக்கு வகுப்பு எடுத் ோல், 
எங்களுக்குப் தபருர  ோன்!'' என்று மு ல் ரவுண்டிமலமய விழுந் ோன். 

 
மபஸ்போல், வோல் ோர்ட் என்று எனக்குத் த ரிந்  வரரயில் 

அத ரிக்கோ பற்றி நோன் அடித்துவிட்டதில், பில் பக்ஷி தரோம்பமவ 
இம்ப்தரஸ் ஆகிவிட்டோன். ''எங்களுரடய 'ரோய் ஐ.டி. தசோல்யூ ன்ஸ்' 
கம்தபனி உங்களுக்கு மவரல தகோடுத் ோச்சு!'' என்று கிட்டத் ட்டக் 
கூவினோன். பல தவளிநோட்டு கிரேயன்ட்கள்  ங்களுக்கு இருப்ப ோகவும் 
வி ோன டிக்தகட் புக்கிங் த ோடங்கி, வோஷிங் த ஷின் ரிப்மபர் வரர பல 
வி யங்களுக்கு இந்தியோவில் இருந்துதகோண்மட அந்  
நிறுவனங்களுக்கு கோல் தசன்டரோக இந்  ரோய் ஐ.டி. தசோல்யூ ன்ஸ் 
தசயல்படுவ ோகவும் தசோன்னோன். 
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''அத ரிக்கன் மரோட்ரசட்  அசிஸ்தடன்ஸ் என்று ஒரு நிறுவனம் 
அத ரிக்கோவில் இருக்கிறது. அந்  நிறுவனத்திடம் சந் ோ கட்டியவர்கள், 
அந்  நோட்டில் எங்கோவது மபோய் வழி த ரியோ ல்  ோட்டிக்தகோண்டு 
திணறினோல்... இந்  நிறுவனத்தின் நம்பருக்கு மபோன் மபோடுவோர்கள். 
அவர்கள் தகோடுக்கிற குறிப்ரப ரவத்துக்தகோண்டு, சரியோன வழிரயச் 
தசோல்வது ோன் நம் மவரல. அ ோவது, அத ரிக்கோவின் அந்  
நிறுவனத்துக்கு நோம் ோன் அவுட்மசோர்ஸிங் கோல் தசன்டரோக 
தசயல்படுகிமறோம். தடல்லியில் இருந்து நோம் வழிகோட்டு ல்  ருவது 
அத ரிக்க வோடிக்ரகயோேர்களுக்குத் த ரியக் கூடோது. அச்சு அசலோக 
அத ரிக்கோவில் இருந்ம  மபசுவதுமபோல் இருக்க மவண்டும். அ ற்மகற்ற 
ஆங்கில உச்சரிப்ரபத் ோன் நீங்கள் எங்கள் கோல் தசன்டர் ஆட்களுக்குச் 
தசோல்லித் ரப்மபோகிறீர்கள்!'' என்று விேக்க ோகமவ (?!) புரியரவத் ோன் 
பில் பக்ஷி. 

 
''அத ரிக்கோவின் பகல் மநரம் என்னமவோ, அது ோன் இங்மக 

எங்கள் மவரல மநரம். ரோத்திரி 8  ணி த ோடங்கி கோரல 8  ணி வரர. 
அந்  மவரல மநரத்துக்கு இரடயில்  ோன் ஊழியர்களுக்கு நீங்கள் 
இங்கிலீஷ் டியூ னும் நடத்  மவண்டும், ஓமக-வோ?'' என்றோன். 

 
 30 ஆயிரம் சம்பேம் என்றோன். அவன் எதிரில் விசில் அடிக்கோ ல் 

கட்டுப்படுத்திக்தகோள்ே தரோம்ப கஷ்டப்பட்மடன். 
 
அத ரிக்க கம்தபனிகளின் மரஞ்சில் ோன் ஜிலுஜிலு தவன்று 

இருந் து ரோய் ஐ.டி. தசோல்யூ ன் ஆபீஸ். குளீதரன்று ஏ.ஸி.! ரட 
கட்டிய ஆண்களும் தபண்களும் பரட பரடயோக உட்கோர்ந்து மபோனில் 
சன்ன ோன குரலில் வோடிக்ரகயோேர்களுக்குப் பதில் தசோல்லிக் தகோண்மட 
இருந் ோர்கள். ரோட்ச  ம ன்கூட்டுக்குள் அ ர்ந்து இருப்பதுமபோல 
சுக ோன ஒரு ரீங்கோர சத் ம் வந்துதகோண்மட இருந் து. போடம் நடத்  
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ஆரம்பித்  மு ல் நோமே, ''புதரோபஸர் லோரி மபஜ்...'' என்று என்ரன 
அங்கிருந்  இேசுகள் அரழக்க ஆரம்பித் மபோது வோனத்தில் மி ந்ம ன். 
அத ரிக்கோவின்  ம் ோத்துண்டு ஊரில்,  ளிரகக் கரடயில் வண்டி 
ஓட்டிக்தகோண்டு இருந்  எனக்கு இந்  புதரோபஸர் பட்டம் ஏக கிக் 
ஏற்றியது. 'ஐமயோ, நம்  அம் ோ இங்மக இல்ரலமய... இர ப் போர்க்க!' 
என்று உருகிப்மபோமனன். 

 
பக்கோ இந்தியப்தபயர்கள் தகோண்ட ஆண்களும் தபண்களும், 

அத ரிக்க வோடிக்ரகயோேர்களிடம் ரோபர்ட், சூஸன், மஜசன், மஜன் என்ற 
தபயர்களில் உரரயோடுவர க் கவனித்ம ன். உச்சரிப்பில் அவர்கள் 
தசய்யும்  வறுகரேக் குறித்துரவத்துக்தகோண்டு, வகுப்பு எடுக்கும்மபோது 
திருத்திமனன். 

 
மவடிக்ரகப் மபோக்கில் நோன்கு வோரங்கள் ஓடிவிட்டன. இரவு முழுக்க 

கோல் தசன்டரில் இருப்மபன்... கோரல லோட்ஜுக்குத் திரும்பி சோப்பிட்டுப் 
படுத் ோல், அலோரம் ரவத்   ோதிரி  ோரல ஆறு  ணிக்கு 
எழுந்துவிடுமவன்.  வறோ ல் தினமும்  ப்னம் சக்மஸனோ விலோசத்துக்கு 
ஒரு கடி  ோவது எழுதி, அவளுக்கோக நோன் கோத்திருப்பர  என் விலோசம் 
 ற்றும் த ோரபலுடன் கோ லோகத் த ரிவிப்மபன்.  றுபடி மவரலக்கு 
வந் ோல்,  றுநோள் கோரல வருவம  த ரியோ ல் மநரம் ஓடியிருக்கும். 

 
வி ம் வி  ோன புத்திசோலித் னமும் திறர களும் தகோண்ட இந்திய 

இரேஞர்கள் என்ரன தரோம்ப கவர்ந் ோர்கள். சோம்போர் - வரட - பூரி - 
பிரியோணி என்று அவர்கள் தகோண்டுவரும் வரக வரகயோன 
உணவுகளும் தரோம்பப் பிடித் ன! கல்யோணம் ஆகோ  தபண்கள்  ங்கள் 
கோ ரலப்பற்றி என்னிடம் தசோல்லி மயோசரன மகட்டோர்கள். கல்யோணம் 
ஆனவர்கள்  ங்கள்  ோமியோரரப்பற்றி புலம்பினோர்கள். 
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திடீதரன்று ஒருநோள் டிரோவல் ஏதஜன்ட்டிடம் இருந்து மபோன் 
வந் மபோது ோன் உரறத் து.  றுநோள் நோன் அத ரிக்கோ 
திரும்புவ ற்கோன தினம்.  ப்னத்ர க் கரடசி வரர போர்க்கோ மல ஊர் 
திரும்புவ ோ என்ற ஏக்கம் வறுத் து. த ோடர்ந்து அவள் தவளியூர் 
ஷூட்டிங்குகளில் இருப்ப ோல் ோன், என் கடி த்ர ப் போர்க்க முடியோ ல் 
மபோயிருக்கும் என்று எனக்கு நோனோகமவ தசோல்லிக் தகோண்மடன். 
டிரோவல் ஏதஜன்ட்டுக்குப் மபோன் தசய்ம ன்... ''பணத்துக்குப் பிரச்ரன 
இல்ரல. இன்னும் 15 நோட்கள் இங்மக எனக்கு மவரல இருக்கிறது. 
அ ற்குத்  குந்   ோதிரி ஃபிரேட் டிக்தகட்ரட  ோற்றிவிடுங்கள்!'' 
என்மறன். அந்  ம திக்குள்  ப்னத்ர  போர்க்க முடியோவிட்டோல், 
அ ற்குப் பிறகு எந்   மயோசரனயும் இல்லோ ல் அத ரிக்கோவுக்குக் 
கிேம்பிவிடுவது என்று உறுதியோக முடிதவடுத்ம ன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

   
 கோ லிரயக் கண்டுபிடிக்க முடியோ லும், தசோந்  நோட்டுக்குத் 

திரும்ப வழி இல்லோ லும்  டு ோறுகிறது லோரி மபஜின் 
நோட்கள்... 

  
நோன் அவன் இல்ரல! 
 

அந்  15 நோட்கள் கழித்தும் ஊர் திரும்ப முடியோ ல் விதி 
விரேயோடித் தீர்த் து. டிரோவல் ஏதஜன்ட்டிடம் டிக்தகட்ரட 
வோங்குவ ற்கோக சோரலயில் மபோய்க்தகோண்டு இருந் மபோது எதிர்ப்பட்டது 
ஒரு தபரும் கும்பல். எலும்புக்கூடுமபோல மவ ம் மபோட்டுக்தகோண்டு 
சிலரும், பூ ங்கள்மபோல உரட அணிந்து சிலரும் அந் க் கூட்டத்தின் 
முன்னோல் நடந்து வர... 'மபோபோல் தகோடுர க்குப் பதில் என்ன? 
எங்களுக்கு உரிய பணத்ர க் தகோடு!' என்று எழுதிய அட்ரடகரேத் 
 ோங்கியபடி ஏரோே ோனவர்கள் மகோ ம் மபோட்டோர்கள். 

  
எனக்குப் புரியவில்ரல. என்ன மபோபோல்? எ ற்குப் பணம்? 

அத ரிக்கோவில் மபய்களின் தின ோகக் தகோண்டோடுகிற ைோமலோவீன் 
தினம்மபோல இதுவும் ஏம ோ ஒரு விழோக் தகோண்டோட்டம் என்மற 
நிரனத்ம ன். இப்படித் ோன் மபய் மவ ம் மபோட்டுக்தகோண்டு வீடு வீடோக 
வந்து மிரட்டுவோர்கள். அவர்களுக்குப் பணம ோ பரிமசோ தகோடுத் ோல் ோன் 
அந்  இடத்ர விட்டு நகர்வோர்கள். அதுமபோல, இந்தியோவிலும் இப்படி 
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ஒரு விழோ நடக்கிறதுமபோல என்று நிரனத்ம ன். மபய் மவ ம் 
மபோட்டுக்தகோண்டு வந்  ஒரு தபண்ரண நிறுத்தி, ''மைய் மலடி! இந்  
தகோண்டோட்டத்துக்குப் தபயர் என்ன?'' என்று மகட்மடன். 

 
அவ்வேவு ோன்... எகிறிக் குதித்து என் சட்ரடரய இறுக்க ோகப் 

பிடித்துக்தகோண்ட அவள், ''என்னடோ மகட்மட? எங்க மசோகம் உனக்குக் 
தகோண்டோட்ட ோத் த ரியு ோ? எந்  நோட்டுக்கோரன்டோ நீ?'' என்று 
உலுக்கத் த ோடங்கினோள். தடல்லியில்  ங்கியிருந்  இந்  நோட்களில் 
எனக்கு இந்தி ஓரேவு புரிய ஆரம்பித்திருந் து. ஆனோல், அவள் 
மகோபத்துக்கோன கோரணம் ோன் புரியவில்ரல. 

 
''நோன் அத ரிக்கோவில் இருந்து வந்திருக்கிமறன். நீங்கள் இப்படி 

மவ ம் மபோட்டு, மகோ ம் மபோடுகிற கோட்சி போர்க்க தரோம்ப ஜோலியோக 
இருக்கிறது...'' என்மறன். 

 
''மடய் பன்னி..! நீ யூனியன் கோர்ரபடு கம்தபனிரய நடத்துன டவ் 

கம்தபனிமயோட ஆளு ோமன? ஆயிரக்கணக்கோன ஜனங்க தசத்து, மிச்ச 
தசோச்சம் மபரு கண்ணு, கோது இல்லோ க் கிடக்கிமறோம். நோங்க படுற 
அவஸ்ர ரயப் போர்த்து ரசிக்கறதுக்கோக, உன் கம்தபனிக்கோரங்க 
உன்ரன அத ரிக்கோவில் இருந்து அனுப்பினோங்கேோ?'' என்று 
கிறீச்சிட்டோள் அந் ப் தபண். 

 
இ ற்குள் கும்பலில் இருந்து ஆண்களும் தபண்களு ோகக் 

தகோத் ோக என் மீது போய்ந் ோர்கள். ''மடய், நம்  ஜனங்கரேக் 
தகோன்னுட்டு  ப்பிச்சுப் மபோன வோரன் ஆண்டர்ஸமனோட வோரிசு 
வந்திருக்கோண்டோ. மபோடுங்கடோ இவரன!'' என்று கூவிக்தகோண்மட 
 ர் அடி சோத்தி எடுத் ோர்கள். 
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''ஐமயோ... எனக்கும் நீங்க தசோல்ற ஆளுக்கும் எந்  சம்பந் மும் 

கிரடயோது. நீங்க  ப்போன  ரத்ர ப் போர்த்துக் குரரக்கிறீங்க?'' என்று 
அத ரிக்க ஆங்கிலப் பிரமயோ கத்தில் நோன் ய ோர்த்  ோகச் தசோன்னது, 
அர விட வில்லங்கம் ஆகிவிட்டது. 

 
''என்னது! குரரக்கிமறோ ோ? மடய், நம்  ஊருக்கு வந்து, 

நம் ரேமய இவன் நோய்னு தசோல்றோண்டோ...'' என்று ஒருத் ன் கூவ... 
இன்தனோருத் ன், ''இவன்கிட்மட பணம் எவ்மேோ இருக்குதுனு 
போருங்கடோ!'' என்று துள்ளினோன். ஒருத் ன் என் சட்ரட போக்தகட்ரடப் 
பிடித்து இழுப்ப ோக நிரனத்து, த ோத்  சட்ரடரயயும் டர்தரன்று கிழித்து 
எடுத் ோன். குண்டுப் தபண் ஒருத்தி என் ஜீன்ஸ் மபன்ட்டினுள் ரககரேச் 
தசலுத்தி, அப்படிமய அர  கோல் வழியோக இழுத் ோள். 
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''ஏய, ைோமலோவீன் தினத் ன்னிக்கு 'டிரிக் ஆர் டிரீட்' 
மகட்போங்கமே... அர யோ இவ்மேோ முரட்டுத் ன ோ தசய்யுறீங்க? பணம் 
தகோடுத்திடமறன்... என்ரன விடுங்க...'' என்று நோன் க றித் தீர்த்தும் 
யோரும் மகட்கவில்ரல! 

 
அங்கிருந்து  ப்பிப் பிரழத்து ம ல் சட்ரட இல்லோ ல் என் 

லோட்ஜுக்கு ஓடி வந்  பிறகு ோன் போர்த்ம ன். போக்தகட்டில் ரவத்திருந்  
என் பர்ஸ், போஸ்மபோர்ட் எல்லோம  பறிமபோயிருந் ன! 

 
தடல்லியில் உள்ே அத ரிக்கன் எம்பஸிக்குப் மபோய், ''நோரேக்மக 

நோன் ஊருக்குப் மபோயோக மவண்டும். டிக்தகட் தரடி. போஸ்மபோர்ட் 
கோமணோம். புதுசு தகோடுங்கள்!'' என்று மகட்டமபோது... லோரி மபஜ் என்ற 
என்னுரடய தபயர் அங்மக திடீர் பரபரப்ரப ஏற்படுத்தியது. 
 ற்றவர்கரே எல்லோம்  ள்ளிவிட்டு, என்ரன மநரோக உள்மே கூட்டிப் 
மபோய்  னி அரறக்கு முன்னோல் இருந்  மசோபோவில் உட்கோரரவத் ோர் 
ஓர் அதிகோரி. அடுத்  சில நிமிடங்களில் என் எதிரில் வந்து நின்று 
அழுத்  ோகக் ரகதகோடுத்து, அர விட அழுத்  ோக என்ரனப் 
போர்த்துக்தகோண்மட, ''தவல்கம் மிஸ்டர் லோரி மபஜ். நம் ம சத்தின் 
தபருர க்குரிய அரடயோேம் நீங்கள். உங்கள் பிரச்ரன என்ன?'' 
என்று மகட்டோள் அந்  தபண் அதிகோரி. ம மல மபோடோ ல் விட்டிருந்  
அவள் மகோட் பட்டரனமய முரறத்துக்தகோண்டு இருந்  நோன் 
சு ோரித்ம ன். நோட்டுக்குப் தபருர யோக நோன் அப்படி என்ன பண்ணித் 
த ோரலத்ம ன்? 

 
''என் போஸ்மபோர்ட் கேவு மபோய்விட்டது. உடமன புதிய 

போஸ்மபோர்ட்டுக்கு ஏற்போடு தசய்ய முடியு ோ?'' என்மறன்: 
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''நீங்கள் எவ்வேவு தபரிய ஆள்! நம் ம சத்தின் அதிபர் 
ஒபோ ோவின் ஆபீஸுக்கு ஒரு மபோன் அடித்துச் தசோல்லி இருந் ோல், 
அங்மக இருந்ம  இந்திய அரசோங்கத்ர த் த ோடர்புதகோண்டு 
முக்கோல்வோசி மவரலரய முடித்துக் தகோடுத்து இருப்போர்கமே...'' என்று 
தபண் அதிகோரி குரழய, நோன் கண்டம னிக்கு குழம்பிப் மபோமனன். 

 
''அதிபர் அலுவலக ோ? அது அத ரிக்கோவில் எந்  திரசயில் 

இருக்கிறது என்றுகூட த ரியோது. நோனோவது... மபோன் தசய்வ ோவது...’' 
என்றபடி நோன் த ோடர்ந்து அந்   ோர்பு பட்டரனமய உற்ற மநோக்க... 
அவசர ோக அர   ோட்டிக்தகோண்ட அந்  அதிகோரி, ''நீங்கள் கூகுள் 
கம்தபனியின் லோரி மபஜ் ோமன?'' என்றோள். ''கூகுேோவது... 
மபோகிேோவது... இங்மக ஒரு தபண்ரண நம்பி வந்து ஏ ோந்ம ன். 
பட்டத ல்லோம் மபோதும், அத ரிக்கோவுக்மக திரும்பலோம் என்று டிக்தகட் 
வோங்கிரவத்ம ன். அ ற்குள் என் போஸ்மபோர்ட்ரட யோமரோ 
அடித்துவிட்டோர்கள்!'' என்று நோன் விேக்கவும்... தநோடி மநரத்தில்  ன் 
போர்ரவரயப் படுமகவல ோக  ோற்றிக்தகோண்ட அந்  அதிகோரி, தூரத்து 
ம ரஜயில் உட்கோர்ந்து பீட்ஸோரவ முழுங்கிக்தகோண்டு இருந்  ஒரு 
ஆரே மநோக்கிக் ரக நீட்டினோள். அவனிடம் மபோனமபோது, வரிரசயோக 
சில ஃபோரங்கரேக் தகோடுத்து, ஏரோே ோன சம்பிர ோயங்கரேயும் 
தசோன்னோன். அவன் தசோல்வர  எல்லோம் பூர்த்தி தசய்து, நோன் புது 
போஸ்மபோர்ட் வோங்குவ ற்கு இன்னும் ஒரு  ோசம் ஆகிவிடும்மபோல் 
த ரிந் து. 
 

நல்லகோலம் அவசரப்பட்டு மவரலரய விடவில்ரல! 
 
இர மய  ப்னத்ர ச் சந்திப்ப ற்கு கடவுள் நீடித்  தகடுவோக 

நிரனத்துக் தகோண்மடன்.  றுபடி கோரலயில் வந்து தூங்கி,  ோரலயில் 
கோல் தசன்டர் மவரலக்குப் மபோக ஆரம்பித்ம ன். மவரலக்கு 
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நடுவிமலமய வழக்கம்மபோல  ப்னம் முகவரிக்கு தலட்டர் 
மபோட்டுக்தகோண்மட இருந்ம ன். 

 
மபோ ோ  மநரம், மஜோரோகமவ என் தபோடனியில் அடிக்க 

ஆரம்பித் து. அன்ரறக்கு கோல் தசன்டரில் கிேோஸ் எடுத்து 
முடித்துவிட்டுக் கோர க் குரடந்துதகோண்டு இருந் மபோது, என்ரன 
மவரலக்கு மசர்த்  பில் பக்ஷி வந் ோன். 

 
''புது வரு ப் பிறப்ரப முன்னிட்டு அத ரிக்கோவில் ஏகத்துக்கும் 

டிரோஃபிக் இருக்கும். ஊர்விட்டு ஊர் கோரில் மபோகிறவர்கள் நிரறயப் 
மபர். தகோண்டோட்ட மூடில் வழி  ோறிப்மபோய்  விப்போர்கள். அ னோல், 
இன்ரறக்கு ஓவரோகமவ மபோன்கள் வரும். நீங்களும் தடஸ்க்கில் 
உட்கோர்ந்து கஸ்ட ர்களின் அரழப்ரபக் கவனிக்க முடியு ோ?'' என்றோன். 

 
இத ன்ன பிர ோ ம் என்று உட்கோர்ந்து கோதில் தைட்மபோரன 

 ோட்டிக்தகோண்டது ோன் நோன் தசய்   ப்பு. மு லில் வந்  சில 
கோல்களுக்கு கதரக்டோகமவ வழி தசோல்லிக்தகோண்டு வந்ம ன். மடபிள் 
மீது இருந்  கம்ப்யூட்டரில், அத ரிக்கோவின்  ம் ோத்துண்டு மரோடு 
வரரக்கும் பக்கோவோக வரரபடம் இருந் து. இடத்தின் மபரரச் தசோல்லித் 
 ட்டினோல் பட்தடன்று திரரயில் வழிகள் விரிந் ன. நோரலந்து கோல்கரே 
நோன் அசோல்ட்டோக ச ோளித்து முடித் மபோது, ''ைமலோ, அத ரிக்கன் 
மரோட்ரசட் அசிஸ்தடன்ஸோ?'' என்று தச  முரடோக ஒரு குரல் ஒலித் து. 

 
''தயஸ் சோர்... உங்களுக்கு நோன் எப்படி உ வ முடியும்?'' 
 
''நியூ இயரர எங்கள் நண்பன் குடும்பத்ம ோடு                          

தகோண்டோடுவ ற்கோக சோன்ஃபிரோன்சிஸ்மகோவில் இருந்து நியூயோர்க் 
வந்ம ோம். அங்கிருந்து ஃபிலதடல்பியோ மநோக்கிச் தசல்லும்மபோது, 
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அ ற்கோன சோரலரய எங்மகோ  வறவிட்டு விட்மடோம். இப்மபோது 
குடும்பத்ம ோடு ஒயிட் தைவன் என்கிற இடத்தில் நிற்கிமறன். நோன் 
ஃபிலதடல்பியோ மரோட்ரட பிடிப்ப ற்கு வழி தசோல்லுங்கள்...'' என்றது 
குரல். 

 
''நிச்சய ோக சோர்... எங்கள் அத ரிக்கன் மரோட் ரசட் அசிஸ்தடன்ஸ் 

நிறுவனம், நிலோவுக்குப் மபோவ ற்குக்கூட உங்களுக்கு வழி தசோல்ல 
முடியும். உங்கள் சந் ோ நம்பரரச் தசோல்ல முடியு ோ?'' என்மறன். 

 
நம்பரரத்  ந் ோர் எதிர்முரன ஆள். 
 
கம்ப்யூட்டரில் ஒயிட் தைவன் என்று  ட்டினோல், அப்படி ஒரு 

ஏரியோரவமய அது கோட்டவில்ரல. என்தனன்னமவோ ஸ்தபல்லிங் 
 ோற்றிதயல்லோம்  ட்டிப் போர்த்துவிட்மடன். ஊைூம். ஒயிட் தைவன் 
என்றோல் தவள்ரே தசோர்க்கம் ோமன... நோன் கறுப்பு நரகம் என்றுகூட 
அடித்துப் போர்த்ம ன். எதிர் முரனயில் இருப்பவமனோ... நிமிடத்துக்கு 
நிமிடம் தபோறுர  நழுவவிட்டுக்தகோண்டு இருந் ோன். 

 
'' ன்னிக்கவும் சோர்... ஃபிலதடல்பியோவுக்கோன சோரலரய  றுபடி 

பிடிப்ப ற்கு உடனடியோக என்னோல் வழி தசோல்ல முடியவில்ரல. 
மவண்டு ோனோல், நீங்கள் இப்மபோது இருக்கிற இடத்தில் இருந்து சில 
நூறு ர லில் மவமகோ என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது. அ ற்கு வழி 
தசோல்லவோ?'' என்று நோன் ய ோர்த்  ோகத் ோன் மகட்மடன். 
அத ரிக்கோவின் கரடந்த டுத்  தகட்ட வோர்த்ர ரயத் துப்பினோன் அந்  
கழிசரட. 

 
''ஏய் மிஸ்டர்! தகோட்டுகிற பனியில் சகலமும் விரறத்துப்மபோய் 

குடும்பத்ம ோடு மரோட்டில் நிற்கிமறன். இ ோன் உனக்கு விரேயோடுகிற 
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மநர ோ? உன் மபர் லோரி மபஜ் கிரடயோது. நீ இருப்பது 
அத ரிக்கோவிலும் கிரடயோது. இந்தியோவின் ஏம ோ ஒரு கோல் தசன்டரில் 
உட்கோர்ந்துதகோண்டு இருக்கும் பக்கோ இந்தியன் நீ! உன் மபர் லோரி 
மபஜ் கிரடயோது. தவங்கட், பங்கஜ் என்று ஏம ோ ஒன்று... சரியோ? 
கூசோ ல் கோசு வோங்கிக்தகோண்டு, ஏ ோற்றுவது ோன் உங்கள் 
கம்தபனியின் மவரலயோ?'' என்று கோட்டுக்கத்து கத் த் த ோடங்கினோன். 

 
கரடசி வரர அவரனச் ச ோளித்துக்தகோண்மட, கம்ப்யூட்டரரத் 

 ரலகீழோகப் புரட்டித்  ட்டியும் அவன் மகட்ட ஒயிட் தைவன்  ட்டும் 
இல்லமவ இல்ரல! எங்கள் கம்தபனியின் மு லோளி யோர் என்று எனக்மக 
த ரியோது. அது எதிர்முரனயில் இருந் வனுக்கும் த ரிந்திருக்க 
மவண்டிய அவசியம் இல்ரல. ஆனோல், அந்  மு லோளிரயயும் மசர்த்ம  
 ன் வசவில் இழுத் வன், தூக்கு  ோட்டிச் சோகும்படியோன அழுகல் 
வோர்த்ர கரே, என் மு லோளி மநோக்கி வீசிவிட்டு மபோரனச் சோத்தினோன். 

 
முகம் த ரியோ  மு லோளி என்றோ தசோன்மனன்..! அன்ரறய 

தினம் ோன் அந்  மு லோளிரயப் போர்க்கிற போக்கியம் எனக்குக் கிரடத் து. 
இந்  மபோன் கோரல அட்தடண்ட் பண்ணிவிட்டு மசோம்பல் முறித்  
நிமிடத்தில் பில் பக்ஷி என் முன்னோல் ஆஜரோனோன்! 

 
அடுத்  சில தநோடிகளில், மைப்பி நியூ இயர் எனக்கு  ட்டும் ஆப்பு 

நியூ இயர் ஆனது! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
  
கோல் தசன்டரர மபோனில் கூப்பிட்டு, ஊருக்கு வழி விசோரித்  

அத ரிக்க வோடிக்ரகயோேரர திருப்திப்படுத்  முடியோ ல் 
கண் பிதுங்கிப் மபோன லோரி மபஜுக்கு அடுத்  ஆப்பு 
விழுகிறது... 

  
 ஆள் கடத்தும் படலம்... 
 
குண்டு பூசணி  ோதிரி என் எதிரில் வந்து நின்ற பில் பக்ஷி, ''மிஸ்டர் 

லோரி மபஜ்... இன்ரறக்குப் போர்த்து ந து நிறுவனத்தின் மு லோளி விமவக் 
விக்கி ரோய் இங்மக வந்திருக்கிறோர். ஒயிட் தைவன் என்ற இடத்ர க் 
கண்டு பிடித்துச் தசோல்ல முடியோ ல் நீங்கள் திணறியர யும், வழி 
தசோல்ல முடியோவிட்டோலும் அந்  கஸ்ட ரர ச ோ ோனப்படுத் ோ ல் 
டோர்ச்சர் தகோடுத் ர யும் விமவக் விக்கி ரோய் முழுசோகக் மகட்டு விட்டோர். 
இப்மபோது அவர் உங்கரேக் கூப்பிடுகிறோர்!'' என்றோன்! 

 
போர்ப்ப ற்கு சினி ோக்கோரன்  ோதிரி இருந் ோன் மு லோளி விமவக் 

விக்கி ரோய். சுழல் நோற்கோலியில் உட்கோர்ந்துதகோண்டு, ஸ்ரடலோக 
கோல்ம ல் கோல் மபோட்டுக் தகோண்டு என்ரன மிகக் மகவல ோகப் 
போர்த் ோன். நோன் வோதயடுத்து வோர்த்ர  கரே விடுவிப்ப ற்குள், 
ஏமக47-லிருந்து வருகிற  ோதிரி என்ரன மநோக்கி துப்பித் தீர்த்துவிட்டோன் 
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திட்டுகரே! நோன் சு ோரிப்ப ற்குள்மேமய அர்ச்சரன முடிந்து, 
கணக்ரகத் தீர்த்து, என் ரகயில தகோஞ்சம் ரூபோய்கரேச் தசருகி 
வோசலுக்குக் தகோண்டு வந்து  ள்ளினோன் பில் பக்ஷி! 

 
இப்படியோக என் கோல் தசன்டர் சோகசம் முடிவுக்கு வந் து. 
 
அடுத்து வந்  நோரலந்து நோட்கள், நோன் லோட்ஜுக்குள்மேமய 

சுருண்டு கிடப்பர ப் போர்த்  பிலோல் மபக், ''சும் ோ கிடந்து உரேச்சல் 
பட்டுக் தகோண்டிருப்பர விட, என்மனோடு மசர்ந்து கோஷ்மீருக்கு 
வோமயன்!'' என்றோன். அவன் தசோந்   ோநிலம் அது ோன் என்றும், 
குடும்பச் சடங்கு ஒன்றில் கலந்து தகோள்வ ற்கோகக் கிேம்பிக் 
தகோண்டிருப்ப ோகவும் பிலோல் மபக் தசோல்ல... தவட்டி  ோஸ்டரோக இருந்  
நோன், தபட்டி படுக்ரகரயக் கட்டிக் தகோண்டு கிேம்பிமனன். 

 
கோஷ்மீரில் நிகழ்ந்  அத் ரனரயயும் மிக விரிவோக உங்களிடம் 

நோன் தசோல்லிக் தகோண்டிருக்க முடியோது. அத் ரன மவக ோகவும், 
அதிரடியோகவும் எல்லோம் நடந்து முடிந் ன. வீட்டுக்கு என்ரனக் கூட்டிச் 
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தசல்வ ோகச் தசோன்ன பிலோல் மபக், வோட்ட சோட்ட ோன மூன்று 
 னி ர்களிடம் தகோண்டு மபோய் என்ரன ஒப்பரடத் தும் கோணோ ல் 
மபோனோன். 

 
''உன் தபயர் லோரி மபஜ் ோமன? நீ அத ரிக்கோ ோமன?'' என்று 

 ட்டும் மகட்டு உறுதிப்படுத்திக் தகோண்ட அந்  மூவரும், என்ரன  ரல, 
கோடு, ம டு என்று நடத்திமய பல ர ல் தூரம் கூட்டிச் தசன்ற ம ோடு... 
கரடசியோக ஒரு பனி  ரலயின் இடுக்கில் இருந்  கூடோரத்தில் 
நிறுத்தினோர்கள். அதுவரர தரோம்பமவ  ரியோர யோகப் மபசிக்தகோண்டு 
வந்  அவர்கள், திடீதரன்று முற்றிலும் முரடோக  ோறியம ோடு என் 
தநற்றிப் தபோட்டில் துப்போக்கிரய ரவத்து, ''மிஸ்டர் லோரி மபஜ்... 
இப்மபோது நீங்கள் எங்கள் கஸ்டடியில்!'' என்றோர்கள். 

 
தடல்லி அத ரிக்கன் எம்பஸியில் நிகழ்ந் து மபோலமவ, இந்  

முட்டோப் பசங்களும் என்ரன கூகுள் கம்தபனியின் மகோடீஸ்வர லோரி 
மபஜ் என்மற  ப்போகப் புரிந்து ரவத்திருந் ோர்கள். அ ோவது, பிலோல் 
மபக் அப்படி நிரனத்து விட்டிருந் ோன். என்ரனக் கடத்தி வந்து 
பணய ோக ரவத்து, அத ரிக்கோரவயும் இந்தியோரவயும் ஒமர மூச்சோக 
மிரட்டி,  ங்கள் மகோரிக்ரககரே சோதித்துக் தகோள்ேத் திட்டமிட்டு இருந்  
தீவிரவோதிகள் அவர்கள் என்று த ரிந் மபோது தநோந்ம  மபோமனன்! 

 
தவந்தும் மவகோ லும் அவர்கள் தகோடுத்  உணரவத் தின்றதில், 

தரண் டோவது நோமே வயிறு புடுங்கிக் தகோண்டது. ஒயர்தலஸ் ர க்கில் 
தகோரதகோரப்போக அடிக்கடி யோருடமனோ மபசிக்தகோண்ட அவர்கள், 
திடீதரன்று ஒரு நோள் அந் க் கூடோரத்திலிருந்து கிேப்பி, பனி  ரலயின் 
இன்தனோரு முகட்டுக்கு என்ரன தநட்டித்  ள்ளிக்தகோண்டு மபோனோர்கள். 
அந்  இடத்தில்  ோர்போலின் மபோட்டு, அ ன் மீது ஐஸ்கட்டிகரேத் தூவி 
ரவத்து, உள்மே ஒரு பதுங்குக் குழிரய அர த்திருந் ோர்கள். 
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பதுங்குக் குழிக்குள் ஆமறழு நோட்கள் ஓடின. அவர்கள் தகோடுத்  
எந்  உணவும  தசரி ோனம் ஆகிற ரக ோகத் த ரியவில்ரல. மபருக்கு 
தரண்டு வோய் தின்றுவிட்டு, அவர்களின் அடுத்  நடவடிக்ரகக்கோக நோன் 
கோத்திருந்ம ன். 

 
பசியில் வயிறு சுத்  ோகக் கோய்ந்து, என் த ோப்புள் 

முதுதகலும்மபோடு ஒட்டிக்தகோண்ட  ோதிரி இருந் து. 
 
திடீதரன்று ஒரு நோள், '' ரலவர்கிட்மட இருந்து உத் ரவு வந் ோச்சு. 

 ே ேனு மவரல ஆரம்பிக்க மவண்டியது ோன்!'' என்று 
மபசிக்தகோண்டோர்கள் அந்  மூன்று தீவிரவோதிகளும். என் கண்கரே 
இறுக்க ோகக் கட்டி, அந் ப் பதுங்கு குழியிலிருந்து தவளிமய தகோண்டு 
மபோனோர்கள். கோது தரண்டும்  ரத்துப் மபோய் கழன்று விழுகிற அேவுக்கு 
குளிரடித் து. என் பின்னங்கோலில் ஒருத் ன் எட்டி உர க்க, நோன் 
 டங்கித்  ரரயில் முழங்கோலிட்டு அ ர்ந்ம ன். 

 
''ஏய், உனக்கு எதிமர இப்மபோது வீடிமயோ மக ரோ 

ரவத்திருக்கிமறோம். அத ரிக்க அதிபரிடம் நீ இப்மபோது உயிர் பிச்ரச 
மகளு! அர  டி.வி-க்களுக்கு அனுப்பி ரவத்துத் ோன், எங்கள் 
மகோரிக்ரகரய வலி யுறுத் ப் மபோகிமறோம்!'' என்றோன் ஒரு தீவிரவோதி. 
அவன் தபயர் அபு கோலித்! 

 
அவர்கள் தகோடுத்  அடியும், பின்னிதயடுத்  குளிரும், வயிற்றுக்குள் 

மபோயிருந்  ஜீரண ோகோ  இரறச்சியின் துன்பமும் மசர்ந்து எனக்கு 
அழுரக அழுரகயோக வந் து. ரககரே மவறு பின்னோல் கட்டி 
ரவத்திருந் ோர்கள். என் பின்  ண்ரடயில் ஜில்தலன்று த ோட்டுக் 
தகோண்டிருந் து ஒரு துப்போக்கிக் குழல்! 
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''மக ரோ ஓடுது... மலட் பண்ணோ  மபசு! உயிர்ப் பிச்ரச மகளு!'' 
என்று அ ட்டினோர்கள். 

 
''ஐமயோ, இந்  தீவிரவோதிங்க என்ரன இப்படி சித்ரவர  

பண்றோங்கமே... என் உசிரு எந்  மநரமும் மபோயிடும் மபோலிருக்மக. 
இப்படி ஊர் த ரியோ  பனி ரலக் கோட்டுலயோ என் உயிர் மபோகணும்? 
அம் ோ... உன்  கனுக்கு வந்  கதிரயப் போர்த்தியோம் ோ!'' என்று நோன் 
பிலோக்கணம் போட... த ோட்தடன்று துப்போக்கிக் கட்ரடயோல் என் 
 ண்ரடயில் விழுந் து அடி. 

 
''மடய் முட்டோள் அத ரிக்க நோமய! உன்ரன அத ரிக்க 

ஜனோதிபதிக்குப் மபசச் தசோன்னோ, உங்க அம் ோகிட்மட அழுது 
புலம்புறியோ?'' என்று கர்ஜித்  ோன் அபு கோலித். 

 
எத் ரனமயோ  டரவ தசோல்லியும் அவர்கள் கோது தகோடுத்துக் 

மகட்கோ  அம  வி யத்ர   றுபடியும் தசோன்மனன். '' ம்பிகேோ... 
நீங்க என்ரனவிட தபரிய முட்டோேோ இருப்பீங்க மபோலிருக்மக. என் 
தபயர் லோரி மபஜ் என்பது உண்ர  ோன். ஆனோல், கூகுள் கம்தபனிக்கும் 
எனக்கும் சுத்  ோ சம்பந் ம் கிரடயோது! முடிஞ்சோ கூகுள் கம்தபனி 
மு லோளி மபோட்மடோரவ ஒரு  டரவ போர்த்திடுங்க!'' 

 
''ம்ைூம்! மடய், மூடுடோ வோரய! நீ அத ரிக்க அதிபமரோடு மசர்ந்து 

விருந்தில் கலந்துக்கிட்ட மபோட் மடோரவ நோங்க தவச்சிருக்மகோம். அம  
மூஞ்சி ோன் இது... என்ன, முந்திக்கு இப்ப தகோஞ்சம் கறுத்துப் 
மபோயிருக்மக...'' என்றோன்  ரலவன். அ ற்கு ம ல் மபசி என்னத்ர ப் 
பண்ண! ஜனோதிபதிமய என் எதிரில் மக ரோரவப் பிடித்திருப்ப ோக 
கற்பரன பண்ணிக் தகோண்டு, நோன் க ற ஆரம்பித்  அம மநரம்... 
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ைோலிவுட் சினி ோக்களில் வருகிற  ோதிரி தபருத்  சத் த்ம ோடு ம மல 
வட்ட டிக்கத் த ோடங்கியது ஒரு தைலிகோப்டர். 

 
''ஓடு, ஓடு! இந்தியன் மிலிட்டரி வந்திருக்கு...'' என்று மூன்று 

மபரும் திரசக்தகோருவரோகப்பறக்க... தைலிகோப்டரிலிருந்து பறந்து வந்  
ம ோட்டோக்களிலிருந்து  ப்புவ ற்கோக, கண் கட்ரட அவிழ்த்த றிந்துவிட்டு 
ஒரு போரறக்குப் பின்னோல் நோன் ஒளிந்துதகோண்மடன். 

 
எல்லோம  நிமிடக் கணக்கில் நடந்து முடிந் து. சுருக் க ோகச் 

தசோல்வத ன்றோல், நோன் மீட்கப்பட்மடன்! 
 
 றுபடி தடல்லி! அம  அத ரிக்கன் எம்பஸி. மபோன  டரவ 

வந் மபோது என்ரன பூச்சியோகப் போர்த்  அம  தபண் அதிகோரி இந்  
 டரவ ஏக  ரியோர ரய அள்ளிக் தகோட்டினோள். 

 
''மிஸ்டர் லோரி மபஜ்! ஆள்  ோறோட்டம் கோரண ோகத் 

தீவிரவோதிகளிடம் சிக்கி மீண்டிருக்கும் உங்களுக்கு இனியும் அவர்கேோல் 
ஆபத்து மநரலோம் என்று சி.ஐ.ஏ. கருதுகிறது. எனமவ, உங்கமேோடு 
எப்மபோதும் ரவத்திருக்கும் வண்ணம் இந் த் துப்போக்கிரயக் தகோடுக்கச் 
தசோல்லியிருக்கிறோர்கள். அம ோடு, இத் ரன நோளும் தீவிரவோதிகமேோடு 
 ோக்குப்பிடித்  உங்கள் ர ரியத்ர ப் போரோட்டி அத ரிக்க அரசோங்கம் 
தகோடுத்திருக்கும் தரோக்கப் பரிசு இம ோ'' என்று ஒரு சூட்மகரஸயும், 
மின்னிய ரகத்துப்போக்கிரயயும் நீட்டினோள் அந்  அதிகோரி. 

 
தபட்டிரய மலசோகத் திறந்து போர்த்ம ன்.  ரல கிர்ரடித் து. 

மில்லியன் கணக்கில் இருக்கும் மபோலிருந்  து. பிலோல் மபக் ரூபத்தில 
ம டி வந்  இந்  அதிர்ஷ்டத்ர  வியந்துதகோண்மட அத ரிக்கன் 
எம்பஸியிலில் இருந்து கிேம்பத்  யோரோமனன். 
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''மிஸ்டர் லோரி மபஜ்... நீங்கள் மிக விரரவில் அத ரிக்கோவுக்குத் 
திரும்புவது நல்லது. இந்தியோவில் உங்களுக்கு போதுகோப்பு தகோடுப்பது 
அத் ரன சுலபமில்ரல'' என்றோள் அதிகோரி. அப்மபோது ோன் அவளிடம் 
ரநஸோகக் மகட்மடன் - 

 
''ஓமக. மிஸ்! நோன் கிேம்பத்  யோர். அ ற்குமுன் ஒமர ஒரு ஆரச... 

நிரறமவற்ற முடியு ோ?'' 
 
''ஊர் மபோய்ச் மசருகிற வரர நீங்கள் எங்களின்  ரியோர க்குரிய 

விருந்தினர். என்ன ஆரச தசோல்லுங்கள்!'' 
 
''இந்தியோவின் பிரபல நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோரவ நோன் ஒமர 

ஒரு  டரவ மநரில் போர்க்க மவண்டும். உங்கேோல் ஏற்போடு தசய்ய 
முடியு ோ?'' 

 
அந்  அதிகோரி என்ரன ஆச்சர்ய ோகப் போர்த் ோள். ''என்னதவோரு 

ஒற்றுர ! இன்ரறக்குக் கோரலயில்  ோன் எனக்கு ஒரு போர்ட்டியில் 
கலந்துதகோள்ே அரழப்பி ழ் வந் து. உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற 
அர ச்சருரடய  கன் தகோடுக்கும் போர்ட்டி அது. ஒரு வரகயில் எனக்கு 
நண்பர் அவர்! இந்  போர்ட்டியில்  ப்னம் சக்மஸனோவும் கலந்து 
தகோள்வ ோகக் மகள்விப்பட்மடன்...'' என்றவள், ''போர்ட்டி நடக்கிற 
தினத் ன்று எனக்கு அத ரிக்கோவில் ஒரு முக்கிய மவரல இருக்கிறது. 
நீங்கள் மவண்டு ோனோல் இந்  அரழப்பி ரழ எடுத்துச் தசல்லுங்கள். 
அங்மக நீங்கள் அந்  கனவுக் கன்னிரயப் போர்க்கலோம்!'' என்று 
கண்ணடித் ோள். இப்படியோக... போக்தகட்டில் என் போதுகோப்புக்கு ஒரு 
துப்போக்கியுடன், போர்ட்டி நடக்கும் பண்ரண வீட்டில்  ப்னம் 
சக்மஸனோரவ சந்திக்கிற வோய்ப்பும் எனக்குக் கிரடத் து. 
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 ப்னத்ர  போர்க்கும்மபோது, ''என்ரன ஏன் இப்படி கடி ம் மபோட்டு 
அத ரிக்கோவில் இருந்து வரவரழத்து அரலக்கழித் ோய்?'' என்று மகட்க 
மவண்டும். எப்படியோவது அவரேக் கல்யோணம் பண்ணிக்தகோண்டு 
மபோய், அத ரிக்கோவில் இருக்கிற என் அம் ோவின் முன்போக நிறுத்தி 
அசரடிக்க மவண்டும் என்ற படபடப்மபோடு நோன் போர்ட்டிக்குத் 
 யோரோமனன். 

 
கோட்டுக் கத் ல் கத்தி அவ ோனப்படுத்தி, என்ரன மவரலரயவிட்டுத் 

துரத்திய விமவக் விக்கி ரோய் ோன் போர்ட்டி தகோடுக்கிற ஆசோமி என்பர  
நோன் எதிர்போர்க்கவில்ரல! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

ம ோட்டிவ் 6 

 
தகோல்கத் ோவில் ஆதிவோசி! 
  
கண் தகோள்ேோ  அேவுக்கு  ரங்களும், ரக தகோள்ேோ  அேவுக்குக் 

கடலு ோன லிட்டில் அந்  ோனின் தீவுக்குள், எண்ணி 
விடுகிற அேவுக்மக  னி ர்கரேப் போர்த்திருந்  ஆதிவோசி 
எமகடி, மபச்சு மூச்சில்லோ ல் மபோனோன். தகோல்கத் ோ 
நகரின் ஜனக் கூட்டத்துக்கு நடுமவ நீந்திக்தகோண்டிருந் து 

அந்  டோக்ஸி. எமகடியும் அவனுரடய தீவுக்கு தவல்ஃமபர் ஆபீஸரோக 
மவரல போர்க்க வந்திருந்  அம ோக் ரோஜ்புத்தும் அந்  டோக்ஸியில 
இருந் னர். 

 
வோசகர்களுக்கு நிரனவிருக்கிறது ோமன? முன்தபோரு அத்தியோயத்தில் 

இவனுரடய தீரவயும், அங்மக வசிக்கும் அப்போவி ஓங்மக இனத்து 
ஆதிவோசிகரேயும் நோம் போர்த்ம ோம். அவர்கரே வரிரசயோக கோலி 
பண்ணி, அந்  இனத்ர மய அழித்துக் தகோண் டிருக்கும் தகட்ட 
ஆவிகரே விரட்டி அடிப்ப ற்கோக, ஆதிவோசிகளின்  ந்திர குருவின் 
ஆமலோசரனப்படி மு ன்மு லோகத் தீரவவிட்டு தவளிமய வந்திருக்கிறோன் 
எமகடி. 

 
 ங்கள் இனத்துக்மக கோவல் த ய்வ ோன 'புலுகோ' குடிதகோண்டு 

இருக்கும் பரழர  வோய்ந்  'இன்தகடோயி' என்ற கல்ரல தீவில் இருந்து 
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திருடிக் தகோண்டு வந்  போனர்ஜிரய ம டிமய இந் ப் பயணம். ஊர், 
உலகம் த ரியோ  எமகடிக்கு மவண்டிய உ விகரேச் தசய்வ ோகச் 
தசோல்லிமய அரழத்து வந்திருக்கிறோன் அம ோக் ரோஜ்புத்! 
தகோல்கத் ோவில் போனர்ஜியின் வீடு இவனுக்குத் த ரியும். 

 
மிருகங்களிடம் இருந்து  ங்கள் கூட்டத்ர  உ ோர்படுத்தும் 

ச யங்களில் அடிக்கப்படும் முரசு சத் ம், 
தகோல்தகோத் ோவில் த ருவுக்குத் த ரு 
மகட்பது எமகடிக்கு படுஆச்சர்ய ோக 
இருந் து. ''தீபோவளிக்கு இன்னும் இருபது 
நோள் இருக்கு சோர். ஆனோ, இன்னிக்கு 
சப் மி போருங்க. அ ோன் மகோயிலுக்குக் 
மகோயில் தகோண்டோட்டம் கரே 
கட்டியிருக்கு...'' என்று அம ோக்கிடம் 
தசோன்னோன் டோக்ஸி டிரரவர். திமுதிமுத்  
கூட்டத்துக்கு இரடமய படுலோகவ ோக 
வண்டிரயச் தசலுத்திக் தகோண்மட 
மபசினோன். டோக்ஸிக்கு தவளிமய எட்டிப் 
போர்த்  எமகடிரய, தவடுக்தகன்று பிடித்து 
இழுத் ோன் அம ோக். 

 
''நோன் வோங்கிக் தகோடுத்  த ோப்பிரய எப்பவும் மபோட்டுக்கிட்டு 

இருக்கணும்னு எத் ரன  டரவ தசோல்றது? உன்  ரலமுடிமயோட 
கலரரப் போர்த் ோமல நீ இந்   ண்ணுக்கு தசோந் க்கோரன் இல்ரலங்கிறது 
பளிச்சுனு த ரிஞ்சிடும். அதுவும்  விர, மு ரல  ோதிரி தவளிமய 
துருத்திக்கிட்டு இருக்கிற கன்னத்து எலும்பும் நீ ஆதிவோசினு கோட்டிக் 
தகோடுத்திடும். அதுக்கு ோமன இந்   ப்ேரரக் தகோடுத்து கோது வரரக்கும் 
சுத்திக்கச் தசோன்மனன். அர  விட்டுட்டு, முட்டோள்  ோதிரி எட்டிப் 
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போக்குறிமய...'' என்று டிரரவர் கோதில் விழோ படி கிசுகிசுப்போகச் சீறினோன் 
அம ோக். உடமன எமகடி த ௌன ோக  ப்ேரரச் சுற்றி, த ோப்பிரய 
 ோட்டிக் தகோண்டோன். 

 
இருந் ோலும் எமகடியின் கட்ரடயோன உருவமும், மகோடு  ோதிரி 

இடுங்கிய கண்களும் அவரன ஆதிவோசி என்று கோட்டிக்தகோண்டு ோன் 
இருந் ன. யோரோவது விசோரித் ோல், ஜோர்கண்ட் பக்கம் உள்ே ஒரு 
கிரோ த்திலிருந்து கிேம்பி வந்  ோக தசோல்லும்படி அம ோக் ரோஜ்புத் 
உத் ரவிட்டிருந் ோன். 

 
மில்ட்டன் என்ற மபோர்டு  ோட்டியிருந்   ம் ோத் துண்டு 

மைோட்டலுக்குள் நுரழந் ோர்கள். அம ோக்  ரூம் மகட்க, கோவிப் 
பல்மலோடு நின்றிருந்  ரிசப் னிஸ்ட் எமகடிரய ஏற இறங்கப் 
போர்த் ோன். ''எக்ஸ்க்யூஸ் மி சோர்... உங்க போஸ்மபோர்ட்ரட நோன் 
போர்க்கலோ ோ?'' என்றோன். 

 
''போஸ்மபோர்ட்டோ? அத ல்லோம் இல்ரல. இம ோ போரு...'' என்று  ன் 

ஆபீஸின் அரடயோே அட்ரடரய நீட்டினோன் அம ோக் ரோஜ்புத். அவன் 
 த்திய அரசு ஊழியன் என்று புரிந்து, அர தியோனோன் ரிசப் னிஸ்ட். 

 
அரறக்குள் வந் தும  எமகடி முகம் சுளித் ோன். சுவரில் தபயின்ட் 

நோர் நோரோகப் பிய்ந்து த ோங்கியது. தரண்டு கட்டில் இருந் ோலும் 
த த்ர  பழுப்பு கலரில் முரட நோற்றத்ம ோடு இருந் து. போத்ரூமிலிருந்து 
கிேம்பி வந்  தகட்டவோரட குடரலப் புரட்டியது. 

 
''இந்  இடம் எமகடிக்கு சுத்  ோ பிடிக்கமல'' என்று ஓங்மக 

போர யில் தசோல்லி முகம் சுளித் ோன். ஓங்மக போர ரய நன்றோகக் 
கற்றிருந்  அம ோக் ரோஜ்புத் கடுப்போகி, ''ஏண்டோப் பயமல... உனக்கு 
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என்ன ஓபரோய் மைோட்டல்ல ரூம் மபோடணு ோ...?'' என்று முரறத் ோன். 
 னக்கு கோய்ந்  தரோட்டி ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு, அம ோக்  ட்டும் 
தகோழுத்  சிக்கரன வோங்கிக் கடிப்பர  அப்தசட்டோகப் போர்த் ோன் எமகடி. 
சோப்பிட்டு முடித்து ஒரு ஏப்பத்ர  ரீலீஸ் பண்ணிக் தகோண்மட அவன் 
ஒரு சிகதரட் பற்ற ரவக்க, ''எமகடிக்கும் ஒண்ணு குடுங்கமேன்'' என்று 
ரக நீட்டினோன் இவன். 

 
'' றந்துட்டியோ? இன்தகடோயி கல்ரலக் கண்டுபிடிக்கிற வரரக்கும் 

சுத் பத்  ோ இருப்மபன்னு உங்க  ந்திர குருகிட்மட சத்தியம் பண்ணிக் 
தகோடுத் திட்டு வந்திருக்மக...'' என்று அம ோக் ரோஜ்புத் தசோல்ல... 
''அவருக்தகன்ன த ரியவோ மபோகுது. இங்மக என் இஷ்டப்படி ோன் 
இருப்மபன்!'' என்று இவன் சிகதரட்ரடக் மகட்க... 

 
''ஓ, அந் ேவுக்கு ஆகிப் மபோச்சோ?  றுபடி தீவுக்குத் திரும்பிப் 

மபோகிற வரரக்கும் நீ என் இஷ்டப்படி ோன் நடக்கணும். அர ப் 
புரிஞ்சுக்மகோ!'' என்றபடி, சிகதரட்ரட நசுக்கிவிட்டு கட்டிலில் படுத் ோன் 
ஆபீஸர் அம ோக் ரோஜ்புத். பக்கத்தில் படுக்க வந்  எமகடியிடம், ''ஏய், 
என்ன திமிரோ? மபோய்  ரரயில் படுடோ...'' என்று ஒரு தபட்ஷீட்ரட 
 ட்டும் வீசி எறிந் ோன். 

 
தீவில் இருந்து இவரனக் கூட்டி வரும்மபோது, ஓங்மக 

இனத்துவோசிகளிடம் அம ோக் ரோஜ்புத் மபசிக்தகோண்டிருந்  வி மும் 
இப்மபோது மபசுவ ற் கும் த ோனி சுத்  ோக  ோறிப் மபோயிருந் து! 

 
 றுநோள் கோரல டிரோம் வண்டியில் இருவருக்கும் பயணம். உள்மே 

ஏறி நின்ற சில நிமிடங்களிமலமய மகோட்டு, சூட்டு மபோட்டு ரககளில் 
சூட்மகஸ் ஏந்தி யிருந்  எக்ஸிகியூட்டிவ் ஜனத் திரளுக்குள் நசுங்கி 
மூச்சுத் திணற ஆரம்பித் ோன் எமகடி. ஷூ மபோட்ட கோலோல் இவன் 
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கோரல ஒருத் ர் மிதிக்க... வலியில் துள்ளிக்தகோண்டு உடம்ரபப் 
பின்னோல் இழுத் ோன். அடுத் டுத்து ஏறிய கூட்டம் அவரன த துவோக 
டிரோமின் பின்பகுதி மநோக்கித்  ள்ளிக்தகோண்மட மபோனது. அம ோக் 
ரோஜ்புத்ர  விட்டுப் பிரிந்து, விலகி விலகித்  ள்ேப்பட்ட எமகடி ஒரு 
கட்டத்தில் டிரோமுக்கு தவளிமய  ள்ேப்பட்டோன். 

 
பளிச்தசன்று வந்  ஃப்தரஷ் ோன கோற்றில் எமகடிக்கு  றுபடி 

உயிர் வந் து. அம ச யம், அம ோக்ரக விட்டுப் பிரிந் ோல் இந்  
ஜனக்கோட்டு நகருக்குள் த ோத்  ோகத் த ோரலந்ம  மபோமவோம் என்ற 
திகிலும் வந் து. நகரத் துவங்கிய டிரோமின் பின்பக்கம் கோல்கரே ஊன்றி 
ஒமர ஜம்போக அ ன் கூரரயில் மபோய் உட்கோர்ந்து தகோண்டோன் எமகடி. 
சு ந்திரப் பறரவ ஒன்று சந்ம ோ  ோகச் சிறகடிக்கிற உணர்வு வந் து 
அவனுக்கு.  ரலக்கு ம மல மபோன எதலக்ட்ரிக் ஒயர் மீது  ரலபட்டோல் 
ஆள் கோலி என்பதுகூட த ரியோ  அந்  ஆதிவோசி, ரகயில் ரவத்திருந்  
கறுப்புப் ரபரய  ட்டும் தகட்டியோகப் பிடித்துக் தகோண்டிருந் ோன். 
அ ற்குள் ோன், அவர்கள் இனத்தின்  ந்திர குருவோன 'மநோகோய்' 
அவனுக்தகன்மற உருவோக்கி அளித்திருந்  உயிர்கோக்கும் அதிசயங்கள் 
ஒளிந்திருந் ன! 

 
டிரோமுக்குள்  த் ளித்  அம ோக் ரோஜ்புத்தின்  னசுக்குள் அரல 

அரலயோக எண்ணங்கள் ஓடிக் தகோண்டிருந் ன. இன்று  ோரலக்குள் 
எப்படியோவது போனர்ஜியின் போதுகோப்பில் இருக்கும் இன்தகடோயி 
லிங்கத்ர , எமகடிரயவிட்டு ரகப்பற்றிவிட மவண்டும்; சு ோர் 70 
ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முந்ர ய கல் அது என்பர யும், அ ற்குள் 
சில அதிசய சக்திகள் ஒளிந்திருப்ப ோக ஆதிவோசிகள் நம்புவர யும் 
அம ோக் ரோஜ்புத் தசோன்னமபோது, 'மகோஸ்லோ' என்ற 
மியூஸியத்துக்கோரர்கள் தச  ஆர்வ ோகிவிட்டோர்கள். சு ோர் முப்பது 
அங்குல உயரம் தகோண்ட அந்  இன்தகடோயி கல்ரல பதிதனட்டு லட்சம் 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

வரர விரலதகோடுத்து வோங்கிக் தகோள்வ ோக உறுதியும் 
தகோடுத்திருந் ோர்கள். 

 
இன்தகடோயி கல்ரல ஆதிவோசி எமகடி ரகப்பற்றிக் தகோண்டு வந்து 

 ன்னிடம் தகோடுத் தும  அடுத் டுத்து என்ன தசய்ய மவண்டும் என்று 
படுகச்சி  ோகக் கணக்கு மபோட்டு ரவத்துவிட்டோன் அம ோக். 

 
தஜய்சல்மீரில் ஒரு கில்லோடி நபர் இருக்கிறோன். எந்  தபோருரேக் 

தகோடுத் ோலும் அச்சு அசலோக அ ற்தகோரு டூப்ளிமகட்ரடத்  யோர் 
பண்ணிக் தகோடுத்து விடுவோன். இந்  இன்தகடோயி கல்ரல அவனிடம் 
தகோடுத்து டூப்ளிமகட் தரடி பண்ணி, அர  எமகடியிடம் ஏ ோற்றிக் 
தகோடுத்து, அவரன லிட்டில் அந்  ோன் தீவுக்மக கப்பல் ஏற்றி அனுப்பி 
விடுவது. ஒரிஜினரல விற்றுக் கோசோக்கிக்தகோள்வது. அ ற்குப் பிறகு 
ஓங்மக ஆதிவோசிகளின் அந் த் தீவு பக்கம   ரலரவக்கோ ல் 
இருந்துவிடுவது! 

 
இந் த் திட்டங்கரே ஒரு  டரவ அம ோக்  ன்  னதில் ஓட்டிப் 

போர்த்துக் தகோண்டிருந்  அம மநரம், டிரோம் வண்டி குலுங்கி நின்றது. 
வண்டிரய நிறுத்திய ஒரு தகோல்கத் ோ மபோலீஸ்கோரர் கூரரரயப் போர்த்து 
சத் ம் மபோட்டுக் தகோண்டிருந் ோர். 

 
டிரோம் கண்டக்டரும் இப்மபோது கீமழ இறங்கி, ''ஏய்,  ரியோர யோ 

கீமழ இறங்கு! நீ  ற்தகோரல பண்ணிக் கிறதுக்கு இந்  டிரோம் ோன் 
கிரடச்சு ோ?'' என்று கூச்சலிட, படுலோகவ ோகக் கூரரயிலிருந்து குதித்து 
மரோட்டில் நின்றோன் எமகடி. ''யப்போ... உடம்புல  ோர் ஊத்தி விட்ட  ோதிரி 
எவ்மேோ கறுப்போ இருக்கோன் போருங்க. இவன் இந்தியோக்கோரன் 
கிரடயோது. ஏ ோச்சும் ஆப்பிரிக்க நோட்டிலிருந்து வந்திருப்போன்!'' என்ற 
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தபங்கோலியில் அந்  கண்டக்டர் படபடக்க, எமகடி அரசயோ ல் 
 ரலகுனிந்து நின்றோன். 

 
''இவரனப் போர்த் ோ மபோர   ருந்து விக்கிறவன்  ோதிரியில்மல 

இருக்கு! ரபயில் என்னடோ தவச்சிருக்மக? கோட்டு போர்ப்மபோம்...'' என்று 
பிடுங்கப் போர்த் ோர் கோன்ஸ்டபிள். வீறிட்டபடி ரபரய இறுக்க ோகப் 
பிடித்துக்தகோண்டோன் எமகடி. 

 
''டிக்தகட் வோங்கியிருக்கியோடோ நீ?'' என்று கத்திக்தகோண்மட அவன் 

ரபரய விடோப்பிடியோக கோன்ஸ்டபிள் இழுக்க, ஆதிவோசி விமநோ  ோகக் 
குரல் எழுப்பி முரண்டு பிடிக்க, அவசர ோக டிரோர விட்டு இறங்கினோன் 
அம ோக் ரோஜ்புத். 

 
''சோர்... நோன் ோன் சோர் இவரனக் கூட்டி வந்ம ன். இவனுக்கும் 

மசர்த்து டிக்தகட் வோங்கியிருக்மகன்!'' என்றபடி, இரண்டு 
டிக்தகட்கரேயும்  ன் அரசோங்க கோர்ரட யும் இவன் கோட்ட... 
கோன்ஸ்டபிள் ஏற இறங்க எமகடிரய முரறத்துக்தகோண்மட 
நகர்ந்துமபோனோர். எமகடியின் கழுத்ர ப் பிடித்துத்  ள்ளிக்தகோண்மட 
சற்றுத் தூரம் மவக ோக நடந்  அம ோக், படோதரன்று அவன் கன்னத்தில் 
ஓங்கி அரறந் ோன். 

 
''கறுப்பு நோமய! உன் இஷ்டத்துக்குத்  ோவுறதுக்கும் குதிக்கிறதுக்கும் 

இது உங்க தீவுன்னு நிரனச்சியோ? இன்தனோரு வோட்டி என் 
போர்ரவரயவிட்டு நகர்ந்ம ... உன்ரன மபோலீஸ்கிட்மட நோமன பிடிச்சுக் 
தகோடுத்திடுமவன்! அப்புறம் நிரந் ர ோக நீ இந்  ஊர் தஜயில்ல ோன் 
கழிக்கணும்!'' என்று உறுமினோன். 

 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

எமகடி எதுவும  தசோல்லோ ல் ஒரு  டரவ அம ோக்ரக ஊன்றிப் 
போர்த் ோன். பிறகு  ரல கவிழ்ந்துதகோண்டோன். 

 
''வந்  கோரியத்ர  நீமய போழோக்கிடுமவ மபோலிருக்மக!'' என்று 

உறுமிக்தகோண்மட  றுபடி லோட்ஜுக்மக கூட்டிச் தசன்றோன் அம ோக். 
''கிேம்புன மநரம  சரியில்ரல. சோயங்கோலம் மபோமவோம் நம்  
மவட்ரடக்கு!'' என்றபடி ஒரு சிகதரட்ரடக் தகோளுத்திக்தகோண்டு, 
அவர்கள்  ங்கியிருந்  லோட்ஜுக்மக திரும்பி நடந் ோன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
இன்தகடோயிரயத் ம டித் ம டி... 
  
 ோரல 6  ணி. எமகடியுடன் லோட்ஜில் இருந்து தவளிமயறிய 

அம ோக் ரோஜ்புத் ஆட்மடோ பிடித் ோன். 
 
''மடோலி கஞ்ச் மபோப்போ! அங்மக இந்திரோணி போர்க் 

பக்கத்துல இறக்கிவிடு!'' என்றோன் தகோல்கத் ோரவ நன்கு  
அறிந் வனோக! 

 
இந்திரோணி போர்க்கில் ஆட்மடோ அவர்கரே இறக்கிவிட, அர  

ஒட்டியிருந்  ஒரு மசற்றுக் குட்ரடரய ஆர்வ ோகப் போர்த் ோன் எமகடி. 
அந் க் குட்ரடரய ஒட்டிய சின்ன சந்தில் த ோத் ம் ஐந் ோறு வீடுகமே 
இருக்க... அதில் ஒரு வீட்டின் கூரர முழுக்கப் பச்ரசப்பமசல் என்று 
இருந் து. எமகடி துள்ளிக் குதித் ோன்! '' ந்திர குரு 'மநோகோய்'  ன் 
சக்தியோல் வோனத்தில் பயணம் வந்து கண்டுபிடித்துச் தசோன்ன அம  
அரடயோேம். அது ோன் போனர்ஜி வீடு!'' என்று துள்ளினோன். 

 
அது நடுத் ர ஜனங்கள் வசிக்கிற ஏரியோ என்று புரிந் து. சந்ம கம் 

வரோ படி த துவோக அந்  வீட்டு கோம்பவுண்ரட அம ோக் ரோஜ்புத் 
தநருங்கிப் போர்த் மபோது, அதில் இருந்  மபோர்டு எஸ்.மக.போனர்ஜி 
என்றது. சில ஆயிரம் கிமலோ மீட்டர்  ோண்டி, கடலுக்குள் இருக்கும் தீவில் 
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வசிக்கிற ஆதிவோசி  ந்திர குருவின் ஞோனதிருஷ்டி பற்றி இப்மபோது 
அம ோக்குக்கு நிஜ ோகமவ தபரும் திரகப்பு வந் து. மலசோகப் பயமும் 
வந் து. அந்  சக்தி ம ர்ந்த டுத்து அனுப்பிரவத்  எமகடிரய 
ஏ ோற்றிவிட்டு, இன்தகடோயி கல்லுடன்  ப்ப முடியு ோ? 

 
''இந்  வீட்டுக்குள்மே இப்பமவமபோயி இன்தகடோயிரயக் 

தகோண்டோந்துடலோ ோ?'' என்றோன் எமகடி. 
 
''ஆ ோ, நீ மபோனதும் மசோஃபோவுல உட்கோரதவச்சு, கோபி - பலகோரம் 

தகோடுத்து அந் க் கல்ரலயும் உன் கிட்மட அவங்கமே தகோடுத்து 
அனுப்பிடுவோங்க. முட்டோள், அது மிக மிக சக்திவோய்ந்  கல்லோச்மச... 
அர  உங்க தீவுக் குரகயில் இருந்து போனர்ஜி எப்படித் திருடிக்கிட்டு 
வந் ோமனோ... அம   ோதிரி ோன் நோ ளும் திருடியோகணும்!'' 

 
அடுத்  இரண்டு  ணி மநரம் தூரத்தில் இருந்ம  அந்  வீட்ரடப் 

பலவோறோக மநோட்டமிட்டோன் அம ோக். 
உள்மே நுரழவ ற்குத் ம ோ ோன ஒரு 
குறுக்கு வழி இருப்ப ோக அவனுக்குப் 
படவில்ரல. திடீதரன்று, ''எமகடிக்குத் 
த ரிஞ்சுமபோச்சு. அம ோ அந்  வழியோ 
வீட்டுக்குள் மபோக முடியும்...'' என்று 
ஆதிவோசி அந்  வீட்டின் கூரரரயச் சுட்டிக் 
கோட்டினோன். கரும்பச்ரச நிறத்தில் புரகக் 
கூண்டு அது. 

 
''அது எவ்மேோ உயரத்தில் இருக்கு 

போர்த்தியோ? அங்மக எப்படி ஏறிப்மபோக 
முடியும்?'' - நம்பிக்ரக இல்லோ ல் மகட்ட அம ோக், ''சரி, இப்ப 
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மவணோம். இன்னும் மநர ோ கட்டும். இந்  ஏரியோ முழுக்கத் தூங்கட்டும்!'' 
என்றோன். 

 
பக்கத்து மைோட்டல் ஒன்றில் மீன் கறியும் மசோறும் தின்றுவிட்டு, 

தகோல்கத் ோவின் த ருக்களில் தவகு மநரம் உலோத்தினோர்கள். இரவு ஒரு 
 ணி வோக்கில் வந் மபோது, அந்  நோரலந்து வீடுகளிலும் விேக்குகள் 
சுத்  ோக அரணக்கப்பட்டு இருந் ன. த ருமவோரம் இருந்  போல் 
பூத்துக்குப் பின் பக்கம்  ன் ரபமயோடு நகர்ந் ோன் எமகடி. 

 
''மடய், எங்மக மபோமற?'' என்று கிசுகிசுப்போக அம ோக் வினவ, 
 
''ஓங்மக குலத்தில் பிறந்  எவனும், இன்தகடோயிரயக் ரகயோல் 

த ோட்டு எடுக்கும்மபோது அ ற்கோன  ரியோர ரயத்  ந்ம  ஆகணும்!'' 
என்று தசோல்லிக்தகோண்மட  ன் உரடகள் ஒவ்தவோன்றோகக் கரேய 
ஆரம்பித் ோன். 

 
''மடய், நீ என்ன பண்மற?'' என்று அம ோக் ரோஜ்புத் ப ற... 

ரகயில் இருந்  ரபரய நி ோன ோகப் பிரித் ோன் எமகடி. சிவப்பும் 
தவளுப்பு ோக இருந்  களி ண்ரண எடுத்து முகத்தில் மகோடு மகோடோகத் 
தீட்டிக்தகோள்ே ஆரம்பித் ோன். அம ோடு  ந்திர குரு தகோடுத் னுப்பிய 
பன்றிக் தகோழுப்ரபயும்  ன் உடலில் பூசிக்தகோண்டோன். ரபக்குள் 
இருந்து எடுத்  எலும்புத் துண்டு  ோரலரய  ன் கழுத்தில் 
மபோட்டுக்தகோண்டோன். இப்மபோது, அவன் அந் ரங்க உறுப்ரப  ட்டும  
ஒரு சிறு துணி  ரறத்துக்தகோண்டு இருக்க... மவற்று கிரகத்தில் இருந்து 
குதித்  ஜீவன்மபோல் ஆகிவிட்டிருந் ோன். 

 
''யப்போ! உன்ரனப் போர்க்க எனக்மக பய ோ இருக்கு. யோர் 

கண்லயும் படோ ப் மபோய்ட்டு வோ!'' என்று அம ோக் 
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வழியனுப்பிரவக்க... ஒமர  ோவோக போனர்ஜியின் வீடு மநோக்கி இருளில் 
 ோவினோன் எமகடி. 

 
குரங்கின் திறமனோடு  ோவி ஏறி வீட்டின் கூரரரய அரடந்  எமகடி, 

புரகக்கூண்டின் ம ல் பலரகரய அகற்றிவிட்டு, உடரலக் 
குறுக்கிக்தகோண்டு அ னுள் இறங்கினோன். ஒரு போம்பின் ம கம் மபோல, 
மவண்டியபடி எல்லோம் அவன் உடம்பு வரேந்து தகோடுக்க, 
புரகக்கூண்டின் பக்கவோட்டுச் சுவர்களில் ரககரேயும் கோல்கரேயும் 
பதித்து துளிகூட சத் ம் வரோ ல் இறங்கி சர யல் அரறயினுள் 
குதித் ோன். சர யலரறக் க ரவத்  ள்ளியதும  தவளிமய திறந்து 
தகோண்டது. ைோலில் ர யிருட்டோக இருக்க, தீவுக் கோட்டில் போர்க்கிற 
அம  தீட்சண்யத்ம ோடு எமகடி கண்கரே உருட்ட... மூன்று அரறகள் 
அந்  வீட்டில் இருப்பது புலப்பட்டது. உள்ளுணர்வின் உந்து லோல் ஒரு 
க ரவ அவன்  ள்ளித் திறக்க... அடுத்  கணம  அரறக்குள் பளீதரன்று 
விேக்கு ஒளி தவள்ேம் போய்ந் து. 

 
தவளிர் நீல நிறத்தில் ரபஜோ ோ குர்த் ோ அணிந் படி, கட்டிலில் 

அ ர்ந்திருந் ோர் வய ோன அந்  ஆள். 
 
''வோ, எந்  மநரமும் நீ வரக்கூடும் என்று எதிர்போர்த்துக் 

தகோண்டு ோன் இருந்ம ன்!'' என்றோர் த ளிவோன ஓங்மக த ோழியில், 
துளிகூட ப ற்றம் இல்லோ ல். 

 
எமகடியும் ப றுவ ோக இல்ரல. ''போனர்ஜி! எங்கள் குலத ய்வம் 

இன்தகடோயி எங்மக? அர க் தகோடுத்துவிடு!'' என்றோன். 
 
''உங்கள் ஓங்மக ஆதிவோசி குலத்தில் சிலருக்கு, உடம்ரபவிட்டுத் 

 னியோகப் பிரிந்து மவறு ஒரு இடத்துக்குப் மபோய் வரக்கூடிய திறர  
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உண்டு என்று மகள்விப்பட்டிருக்கிமறன். நீ வந்திருப்பதும் 
அப்படித் ோனோ? அல்லது உன் நிஜ ோன உடம்மபோடு வந்திருக்கிறோயோ? 
என்ரனக் தகோன்றுவிடும்படி உனக்கு உத் ரவோ?'' என்று மகட்டமபோது 
 ட்டும் போனர்ஜிக்கு மலசோக உடம்பு நடுங்கியது. 

\ 
''அடுத்  உயிருக்குத் ம ரவயில்லோ ல் துன்பம்  ருவது எங்கள் 

ஓங்மக குலத்து வழக்கம் இல்ரல. எனக்குத் ம ரவ இன்தகடோயி! 
தகோடுத்துவிடு... மபோய்க்தகோண்மட இருக்கிமறன்!'' என்று தநருங்கினோன் 
எமகடி. 

 
''அது இப்மபோது என்னிடம் இல்ரல. உலகத்ர மய வரேத்து 

ஆேக்கூடிய அதிர்ஷ்டத்ர த்  ரும் என்று நம்பித் ோன் உங்கள் தீவில் 
இருந்து அர  கஷ்டப்பட்டுத் திருடிக் தகோண்டு வந்ம ன். ஆனோல், 
தசய்  போவத்துக்கு அந்  இன்தகடோயி என்ரனப் பழிக்குப்பழி வோங்க 
ஆரம்பித்துவிட்டது...'' - கண்கரேத் துரடத்துக்தகோண்ட போனர்ஜி, 

 
''இன்தகடோயி கல் என் வீட்டுக்கு வந்  அடுத்  நோமே, என் ஒமர 

 கரன அது பலி தகோண்டுவிட்டது!'' என்றமபோது கண்கள் கலங்கி 
இருந் ன. 

 
''இன்தகடோயி எங்மக?'' - எமகடி அர மய திரும்பக் மகட்டோன். 
 
''இனிம லும் அர  என்மனோடு ரவத்திருக்க நோன் என்ன 

ரபத்தியக்கோரனோ? பத்து நோரேக்கு முன்மப இன்தகடோயி இந்  
வீட்ரடவிட்டுப் மபோயோச்சு!'' 

 
''முட்டோள்! அந்  த ய்வக் கல்ரல நீ தகோண்டுவந் ம  தபரும் 

போவம். இப்மபோது மவறு எங்மக அர க் கடத்திவிட்டோய் தசோல்லு!'' 
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''தசோல்கிமறன்... ஆனோல், ஒரு நிபந் ரன...'' என்ற மபோது 
போனர்ஜியின் குரல் உரடந்திருந் து. எமகடி கவனித் ோன். 

 
''அத ரிக்கோவில் படித்துக்தகோண்டு இருந்  என்  கன் ஆனந் ோ, 

திடீதரன்று விபத்தில் இறந்துவிட்டோன். இறந்துமபோன அவரன எனக்கு 
 றுபடி உயிர்ப்பித்துத்  ருவ ோக இருந் ோல் தசோல். இன்தகடோயி 
இப்மபோது இருக்கும் இடத்ர  உனக்குச் தசோல்கிமறன்!'' 

 
''மூடமன... இறந் வரன உயிர்ப்பிக்கும் கரல எங்கள்  ந்திர 

குருவோன மநோகோய்கூட அறியோ  ஒன்று! அழிந்து வரும் எங்கள் 
இனத்ர மய அவரோல் கோப்போற்ற முடிய வில்ரலமய. நடக்கக்கடிய 
நிபந் ரன ஏ ோவது இருந் ோல், தசோல்லு!'' 

 
''என்  கரன இழந்  மசோகம்  ோேோ ல் என்  ரனவி தகோஞ்சம் 

தகோஞ்ச ோக  னமநோயோளியோக  ோறிக்தகோண்டு இருக்கிறோள். இறந்  
 கரன மீட்டுக் தகோடுத் ோல்  ட்டும் ோன், அந் க் கல் இருக்கும் 
இடத்ர ச் தசோல்மவன்!'' - முகத்ர  இரு ரககேோல் மூடிக்தகோண்டு 
அழு  போனர்ஜி, திடீதரன்று அணில் குஞ்சு  ோதிரி  ோவி போத்ரூமுக்குள் 
மபோய் க ரவத்  ோளிட்டுக்தகோண்டோர். க ரவ இடித்துச் மசோர்ந்துமபோன 
எமகடி, ஆத்திரத்ம ோடு அந்  வீட்ரட  ரலகீழோகப் புரட்டிப் மபோட்டோன். 
எங்கும  இன்தகடோயி இருப்ப ற் கோன சுவடு த ரியவில்ரல.  றுபடி 
போனர்ஜி இருந்  அரறக்மக வந் மபோது, கட்டில் மீது கிடந்  ம ோல் ரப 
கண்ணில் பட்டது. அர  எடுத்துத் திறந்து போர்த் ோன். கண்கள் விரிந் ன. 
அடுத்  சில நிமிடங்களில் அம  புரகக்கூண்டு வழியோகக் கிேம்பி, 
சோரலக்கு வந்து, அம ோக் இருந்  இடத்ர த் த ோட்டோன். 
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''இன்தகடோயி இப்மபோது போனர்ஜியிடம் இல்ரல. எங்மக என்று 
தசோல்லவும்  றுக்கிறோன். ஆனோல், உனக்கோக அந்  வீட்டில் இருந்து 
இர க் தகோண்டுவந்ம ன்!'' என்று ம ோல் ரபரய நீட்டினோன் எமகடி. 

 
பிரித்துப் போர்த் ோல், உள்மே தகோஞ்சம் ரூபோய் மநோட்டுக் 

கற்ரறகள். ரபயின் ஓர் அரறக்குள் இருந் து ஒரு விசிட்டிங் கோர்டு. 
எடுத்து த ரு விேக்கின் தவளிச்சத்தில் படித்து விசிலடித் ோன் அம ோக் 
ரோஜ்புத். 

 
'தகோல்கத் ோ அரும்தபோருள் விற்பரன நிரலயம். உரிர யோேர் 

சஞ்சீவ் கவுல், போர்க் த ரு' என்று முகவரி தசோன்னது கோர்டு! 
 
தகோல்கத் ோ அரும்தபோருள் விற்பரனக் கரட தபரியத ோரு  னிக் 

கட்டடத்தில் இருந் து. உள்மே மபோனோல், ஒமர கமேபரம். தபோருட்கள் 
கண்டபடி இரறந்துகிடக்க... சுவதரல்லோம் கரித் தீற்றல்கள். உயர ோக, 
நீே மூக்கு ரவத்து எதிர்ப்பட்ட நபரிடம் அம ோக் ரோஜ்புத் நின்றோன். 

 
''மிஸ்டர் சஞ்சீவ் கவுல்?'' 
 
''நோமன ோன்! ஸோரி, இப்மபோது உங்களுடன் மபசுவ ற்கு எனக்கு 

மநரம் இல்ரல. இரண்டு நோட்களுக்கு முன் எங்கள் கட்டடத்தில் 
தீப்பிடித்து விரல திப்புள்ே பல தபோருட்கள் கருகிப் மபோய்விட்டன. 
இன்ஷூரன்ஸ் உள்ளிட்ட சடங்கு சம்பிர ோயங்களில் பிஸியோக 
இருக்கிமறோம்...'' என்றோர் உயரர். 

 
''நீங்கள்  ோரோே ோக அர க் கவனியுங்கள். அம  ச யம், 

போனர்ஜி என்ற  னி ர் பத்து நோரேக்கு முன்பு உங்களிடம் 
பழங்கோலத்துக் கல் ஒன்ரறக் தகோண்டுவந்து விற்றோரோ என்று  ட்டும் 
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தசோல்லுங்கள்!''  னது விசிட்டிங் கோர்ரட எடுத்து நீட்டியபடி மகட்டோன் 
அம ோக் ரோஜ்புத். அர ப் படித்துவிட்டு, 

 
''ஆதிவோசிகளின் நலனுக்தகன்று இருக்கும்  த்திய அரசு 

வோரியத்தில் நீங்கள் ஒரு அதிகோரியோ? நல்லது. எ ற்கோக அந்  கல் 
பற்றி விசோரிக்கிறீர்கள்?'' என்றோர் சஞ்சீவ் கவுல். 

 
''அந் க் கல், ஓங்மக என்ற ஆதிவோசி குலத்துக்குச் தசோந்   ோனது. 

ஒரு வரகயில் த ோல்தபோருள் இலோகோவுக்குச் மசர மவண்டியது. அர த் 
திருடி வந்து விற்றிருக்கிறோர் போனர்ஜி. அவர்  ட்டுமில்ரல... நீங்களும் 
இப்மபோது தஜயில்  ண்டரனக்கு ஆேோகப்மபோகிறீர்கள்!'' 

 
கவரலயோகப் போர்த்  சஞ்சீவ் கவுல், ''அது திருட்டுப் தபோருள் என்று 

எனக்குத் த ரிந்திருந் ோல்... நிச்சயம் வோங்கியிருக்க  ோட்மடன்!'' 
என்றவர், ஒரு மபப்பரர எழுதி மவக ோகக் கிறுக்கி நீட்டினோர். 

 
''எஸ்.பி.ரோஜமகோபோல். தசன்ரனயில் இருந்து வந்  இந்   னி ர் 

அந் க் கல்ரல நல்ல விரல தகோடுத்து வோங்கிப் மபோய்விட்டோர்!'' 
என்றதும் தசன்ரன மநோக்கி பயண ோனோர்கள். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
எஸ்மகப் எமகடி! 
  
தசன்ரன நுங்கம்போக்கத்தில் அந்  பங்கேோ முன்பு ஆட்மடோ 

நிற்ப ற்மக இடம் இல்ரல. வோசலில் கூட்டம் கூட்ட ோக 
கோர்கள்! 

 
எமகடிரய அந்  ஆட்மடோவுக்கு உள்மேமய உட்கோரச் 

தசோல்லிவிட்டு இறங்கினோன் அம ோக் ரோஜ்புத். 'த ோப்பிரயக் கழற்றக் 
கூடோது. கழுத்து எலும்ரப  ரறக்கும்படி உயர்த்தி இருக்கிற டி- ர்ட் 
கோலரர கீமழ இறக்கக் கூடோது!' என்று  றுபடி ஆதிவோசிக்கு 
அழுத்  ோகக் கட்டரே மபோட்டோன். 

 
பங்கேோவின் க ரவ அம ோக் தநருங்கியமபோது, வோசலில் இருந்  

தசக்யூரிட்டி தபரிசோகக் மகள்வி எதுவும் மகட்கவில்ரல.  ோறோக, 
''சீக்கிரம  மபோங்க சோர்... பிரோர்த் ரன முடியப்மபோகுது!'' என்றோன். 
உள்மே மபோனோல், பங்கேோவின் பரந்து விரிந்  ைோலில் 
ஏரோே ோனவர்கள் அர தியோக அ ர்ந்து இருந் ோர்கள். அவர்கரேப் 
போர்க்கும் வண்ண ோக அ ர்ந்திருந்  கோவி உரட முதியவர், சன்ன ோன 
குரலில் ஆன் ோவின் அழியோத் ன்ர  குறித்து பிரசங்கம் 
நடத்திக்தகோண்டு இருந் ோர். அம ோக்கும் ஓர் ஓர ோகப் மபோய் 
உட்கோர்ந்துதகோண்டோன். நடுைோலில் மடபிள் மீது ஒரு தபரிய 
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புரகப்படம் ரவக்கப்பட்டு,  ோரல சோத்தி இருந் து. அ ன் கீமழ 
தவள்ளுரடயில் கண் மூடி அ ர்ந்து இருந் ோர் ஒரு தபண் ணி. 

  
மபோட்மடோவில் இருந் வருக்கு முப்பதுகளின் இறுதியில் இருக்கும் 

வயது. அ ன் கீழ் எழு ப்பட்ட எழுத்துகரேப் படித் தும் திடுக்கிட்டோன். 
அவன் ம டி வந்  எஸ்.பி.ரோஜமகோபோமல ோன்! 'ம ோற்றம் -  ரறவு' 
மபோட்டிருந் து.  ரறவு - சரியோக மூன்று நோட்களுக்கு முன்பு. 
மபோட்மடோவின் கீமழ அ ர்ந்திருந்  தவள்ளுரடப் தபண் ணியின் 
முகத்தில் கவிந்  மசோகம , அது ோன் அவர்  ரனவி என்று 
புரியரவத் து. 

 
 ண்ரடரயப் மபோடுவ ற்கு முன்னோல், தகோல்கத் ோவில் இருந்து 

தகோண்டுவந்  அந்  'இன்தகடோயி' கல்ரல எங்மக ரவத்திருப்போன் 
 னு ன் என்று அம ோக் மயோசித் ோன். அஞ்சலிக் கூட்டம் முடிந்து 
எல்மலோரும் கரலந்  பிறகு, ரோஜமகோபோலின்  ரனவிரய த ள்ே 
தநருங்கினோன். 
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''போபிஜி! நோன் அம ோக்... தகோல்கத் ோவில் இருந்து வருகிமறன். 
பத்து நோரேக்கு முன்புகூட ரோஜமகோபோரல அங்மக போர்த்துப் 
மபசிக்தகோண்டு இருந்ம ன். இத் ரன சின்ன வயதில் இப்படி 
ஆகுத ன்று நோன் நிரனத்துக்கூட போர்க்கவில்ரல...'' என்றோன். 

 
அந்  அம் ோள் அழுரகதயல்லோம் முடிந்து ம றி வரும் நிரலயில் 

இருந் ோர். ''தகோல்கத் ோவில் இருந்து வரும்மபோதுகூட பூரண 
ஆமரோக்கிய ோகத் ோன் இருந் ோர். இப்மபோத ல்லோம் ைோர்ட் அட்டோக் 
யோருக்கு, எப்மபோது வருகிறத ன்று ோன் ஒரு நியதிமய இல்லோ ல் 
மபோய்விட்டம ...'' என்று தபருமூச்மசோடு மபோட்மடோரவப் போர்த் ோர். 

 
அர ரவத்ம  நூல் பிடித் வனோக, ''விதி இப்படி சதி தசய்யும் 

என்று நோன் துளியும் எதிர்போர்க்கவில்ரல போபிஜி. தகோல்கத் ோவில் 
இருந்து அவர் ஒரு புனி  ோன கல்ரல தசன்ரனக்குக் தகோண்டுவந் ோர். 
இங்மகரவத்து சில நோட்கள் பூரஜ தசய்துவிட்டு என்னிடம் 
தகோடுப்ப ோகச் தசோல்லி இருந் ோர்...'' என்று இழுத் படிமய, அந் ப் 
தபண் ணியின் முகத்ர ப் போர்த் ோன். 

 
 றுபடி தபருமூச்சு! ''அந் க் கல் வந்  மநரம் எங்களுக்குச் 

சரியோக இல்ரல. தசன்ரனக்கு அவர் திரும்பி வந்  அடுத்  நோமே, 
பிசினஸில் ஒரு தபரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டது. தரோம்ப நோேோக அவருரடய 
போர்ட்னர்கள் மூடி  ரறத்  பல வி யங்கள் தவளிமய வந் மபோது 
அவரோல்  ோங்க முடியவில்ரல. அப்மபோது சுருண்டவர் ோன். டோக்டர்கள் 
எவ்வேமவோ மபோரோடியும் கடவுள் ஒமரயடியோகக் 
தகோண்டுமபோய்விட்டோன்...'' என்றோர் கண்கள் ம ங்க! 

 
கோரியத்திமலமய குறியோக இருந் ோன் அம ோக். ''மிகவும் 

வருந்துகிமறன் போபிஜி. இனிம லும் அந் க் கல் உங்களிடம் இருக்க 
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மவண்டோம். ரோஜமகோபோல் தசோன்னபடிமய என்னிடம் அர க் 
தகோடுத்துவிடுங்கள்!'' 

 
இப்மபோது இவரன நி ோன ோக ஏதறடுத்துப் போர்த் ோர் 

ரோஜமகோபோலின்  ரனவி. ''நீங்கள் யோர் என்மற தசோல்லவில்ரலமய..'' 
 
''நோன் ரோஜஸ் ோன்  ோநிலத்துக்கோரன். ரோஜமகோபோலுடன் 

கல்லூரியில் ஒன்றோகப் படித்ம ன்...'' 
 
''ஓ! இங்மக தசன்ரன ஐ.ஐ.டி-யிலோ?'' 
 
''அதுமவ ோன். விட்ட குரற த ோட்ட குரறயோக ரோஜமகோபோலுடன் 

த ோடர்பில் இருந்  கல்லூரித் ம ோழர்களில் நோனும் ஒருவன். 
தகோல்கத் ோவில் தசட்டில் ஆமனன். பிசினஸ் வி ய ோக அங்மக 
உங்கள் கணவர் வரும்மபோத ல்லோம் என்ரனப் போர்க்கோ ல் 
மபோனதில்ரல...'' 

 
''இருக்கலோம். ஆனோல், இப்படி ஒரு நண்பர் இருப்பர  அவர் 

என்னிடம் தசோன்னதில்ரல...'' என்று நிறுத்திய தபண் ணி, ''அவர் 
 ரறவுக்கு அந் க் கல்லின் வருரக ோன் கோரணம் என்று 
நிரனக்கிறமபோது... அர  இங்மக தவச்சுக்க மவண்டோம்னு ம ோணிச்சு! 
இப்மபோ அது இங்மகயிருந்து மபோயிடுத்து!'' 

 
''என்னது! அது... அது... எங்மக மபோனது?'' 
 
''இவருரடய இறுதிச் சடங்குகளில் கலந்துதகோள்ே உத் ரப் 

பிரம சத்தில் இருந்து வந்திருந் ோர் எங்கள் குடும்ப குருஜி. அவரிடம் 
அந்  கல்ரலக் தகோடுத்து அனுப்பிவிட்மடன்!'' 
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அம ோக் தவறுத்துப்மபோனோன். கல்ரல அடித்து, 18 லட்ச ரூபோய் 
சுரேயோக சம்போதிக்கலோம் என்று போர்த் ோல்... அடுத்து உத் ரப் 
பிரம சத்துக்கு டிரிப் அடித் ோக மவண்டு ோ? அயர்ந்துமபோனவனோக, ' 

 
'அடடோ, குருஜிரய உ.பி-யில் நோன் எங்மக போர்க்கலோம்?'' 

என்றோன். 
 
'' துரோவில் இருக்கும் ஆசிர த்தில் ோன் அவரரப் போர்க்க முடியும். 

ஆனோல். இப்மபோது அவர் நீண்டத ோரு தவளிநோட்டுச் சுற்றுப் 
பயணத்துக்குக் கிேம்பிவிட்டோர். அவர் வருவ ற்கு  ோ க்கணக்கில் 
ஆகும். தவளிநோட்டுப் பயணம் முடிந்து, ஜனவரி  ோ ம் மநரோக 
அலகோபோத் வருவோரோம். அங்மக ஒவ்தவோரு முரறயும்  கோம ேோ 
நடக்கும்மபோது, கங்ரக - யமுரன சங்க த்தில் புனி  நீரோடுவது 
அவருரடய வழக்கம். அவர் தவளிநோட்டுப் பயணம் முடிந்து வருகிற 
வரர நீங்கள் தபோறுத்திருப்பது  விர மவறு வழி இல்ரல!'' 

 
''புரிகிறது. நீங்கள் குருஜி பற்றி தகோஞ்சம் தசோல்லுங்கள்!'' 
 
''நீங்களும்கூட மகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அவர் தபயர் சுவோமி 

ைரி ோஸ். தபரிய தபரிய அரசியல்வோதிகளுக்தகல்லோம் அவர் ோன் 
குடும்ப குரு!'' - ஒரு தபரிய புத் கத்தின் அட்ரடயில் இரண்டு ரக தூக்கி 
ஆசீர்வதித்துக்தகோண்டு இருந்  அவருரடய மபோட்மடோரவக் கோட்டினோள். 

 
''ஓமக போபிஜி. உங்களுக்கு இரறவன் ர ரியம் அளிக்கட்டும். 

நோன் வருகிமறன்!'' முகத்தில் பீறிட்டு வந்  ஏ ோற்றத்துக்குத் திரர 
மபோட்டுக்தகோண்டு தவளிமய வந் ோன் அம ோக். 
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ஆட்மடோவில் கோத்திருந்  ஆதிவோசி எமகடி, இவன் எரிச்சல் மூடு 
புரியோ ல் ம லும் சூடு கிேப்பினோன். 

 
''எவ்வேவு மநரம் எமகடி கோத்திருப்பது? எனக்கு இந்  நகரத்ர  

தரோம்பப் பிடித்திருக்கிறது. சுற்றிப் போர்க்கலோ ோ?'' 
 
'தநோங்'தகன்று அவன் விலோவில் குத்திய அம ோக் ரோஜ்புத், ''மடய் 

ஆதிவோசி முட்டோமே... ம டி வந்  கல் இப்மபோது தவகு தூரம் பயணம் 
மபோய்விட்டது. அர  எப்படி மீட்பது என்று நோன் முழித்துக்தகோண்டு 
இருக்கிமறன்!'' 

 
''எனக்கு அர ப்பற்றி கவரல இல்ரல. அந் க் கல்ரல 

எடுத்துக்தகோண்டு  றுபடி தீவுக்கு நோன் திரும்புவ ோகவும் இலரல.'' 
 
''அப்புறம்..? ஐயோ திட்டம் என்ன? இங்மக ஏ ோவது ஒரு 

ஸ்மடட்டுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகப்மபோறீங்கமேோ?'' - பல்ரலக் 
கடித் ோன் அம ோக். 

 
''தீவில் இருக்கிற அம  முகங்கரே திரும்பத் திரும்பப் போர்த்து 

மபோரடித்துவிட்டது. இந்   ோதிரி நகரத்தில் இருக்கிற கலகலப்பு ோன் 
எமகடிக்கு தரோம்பப் பிடிச்சிருக்கு. வரக வரகயோகக் கிரடக்கிற உணவும் 
பிடிச்சிருக்கு. இங்மகமய இருந்து, எனக்மகத்  ஒரு தபண்ரணப் போர்த்து 
கல்யோணம் பண்ணிக்தகோண்டு, இங்மகமய  ங்கிவிட எமகடிக்கு ஆரச!'' 

 
அம ோக் தச  கடுப்போனோன். ''மடய்! நீ விரேயோடுறியோ... இல்ரல 

தவறுப்மபத்துறியோ?'' என்று சீறிக்தகோண்மட ஆட்மடோவில் ஏறினோன். 
வண்டிரய சீறிக் கிேப்பியபடி, ''எங்மக சோர் மபோகணும்?'' என்றோர் 
டிரரவர். ''ரயில்மவ ஸ்மட னுக்கு ஓட்டுங்க!'' என்று அம ோக் 
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தசோல்லிக்தகோண்டு இருக்கும்மபோம , ஆட்மடோவுக்குள் இருந்து  ோவி 
தவளிமய குதித்  எமகடி, அந்  'பீக் அவர்' தசன்ரன டிரோஃபிக்கில் 
புகுந்து சில தநோடிகளில் கோணோ மல மபோனோன். 

 
அடுத்து வந்  நோன்கு  ோ ங்களில்... இந்  உலகம் எத் ரன 

தபரியது என்பர யும், அம  ச யம் எத் ரன சிறியது என்பர யும் 
ஒமர மநரத்தில் எமகடிக்கு உணர்த்தியது விதி! 

 
அம ோக்ரக விட்டுப் பிரிந்து ஆட்மடோவில் இருந்து குதித்து 

ஓடியவன், மபோக்கிடம் த ரியோ ல் தசன்ரனயின் த ருக்களில் 
அரலந் ோன். அவனுரடய இருள் கறுப்பு நிறமும், மிரண்ட முழியும் 
போர்த்து சந்ம க மகஸில் அமுக்கியது மபோலீஸ். ஸ்மட னில் ரவத்து 
தபண்டு நிமிர்த்தியமபோதும், ''என் தபயர் ஜிபோ மகோர்வோ... நோன் 
ஜோர்கண்ட்  ோநிலத்தில் இருந்து அம ோக் என்பவருடன் பிரழப்பு ம டி 
வந்ம ன். அவரரவிட்டுப் பிரிந்துவிட்மடன். திரும்பிப் மபோக பணமும் 
இல்ரல... வழியும் த ரியவில்ரல...'' என்மற திரும்பத் திரும்ப 
ஒப்பித் ோன். லிட்டில் அந்  ோன் தீவுக் கூட்டத்தில் இருந்து வந்  
ஆதிவோசி என்பர   றந்தும் தசோல்லிவிடவில்ரல. ஏம ோ ஒரு 
கோரணத்துக்கோகத் ோன் அர  தவளிமய தசோல்லக் கூடோது என்று 
தவல்ஃமபர் ஆபீஸர் அம ோக் ரோஜபுத் அறிவுரர  ந்  ோக நிரனத் ோன் 
எமகடி. 

 
சக்ரகயோக உர த்து, மபோலீஸ் துரத்திவிட்ட பிறகு அவனுக்கு 

அறிமுக ோனோன் ர க் புசோரி. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 அரழக்கிறது வோரணோசி! 
  
அம ோக் ரோஜ்புத்திடமிருந்து எஸ்மகப் ஆகி, தசன்ரன அண்ணோ 

சோரலயின் ஒரு பஸ் ஸ்டோப்பில் மசோர்ந்து மபோய் முடங்கியிருந் ோன் 
எமகடி. த ள்ே அவன் ம ோரேத் த ோட்டோன் புதியவன் ர க் புசோரி. 
 ன்ரனப் மபோலமவ கறுத்  ம கமும், அமுங்கிப் மபோன சுருட்ரட 
முடியு ோக இருந்  இவரனப் போர்த்து, ''பிர ர்... ரநஜீரியோவிலிருந்து 
வந்து இங்மக த ோழில் தசய்துதகோண்டிருப்பவன் நோன். ம ோற்றத்தில் 
என்ரனப் மபோலமவ இருக்கும் ஒரு ஆப்பிரிக்க சமகோ ரரனச் 
சந்தித் தில் தரோம்ப சந்ம ோ ம்!'' என்றோன். 

 
எமகடி மபய் முழி முழிக்கவும், ''ஒருமவரே நீ தசனகல்கோரனோ? 

அல்லது மடோமகோவோ? அல்லது, தகன்யோ?'' என்று அவன் போட்டுக்கு 
நோடுகரே அடுக்கிக் தகோண்மட மபோனோன். 
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பசித்  வயிற்ரற அழுத்திப் பிடித் படி எழுந்து நின்ற எமகடி, ''என் 
தபயர் ஜிபோ மகோர்வோ... நோன் ஜோர்கண்ட் பகுதியிலிருந்து வந் வன்!'' 
என்றம ோடு, இங்மகமய நல்ல ோக ஒரு மவரல ம டிக்தகோண்டு 
 ங்கிவிட உத்ம சித்திருப்பர யும்,  னக்கு ஏற்ற ஒரு தபண் கிரடத் ோல், 
கல்யோணம் பண்ணிக்தகோண்டு குடும்பம் நடத்  விருப்பம் என்றும் 
மகட்கோ மல த ோத்  ோக தகோட்டித்  ள்ளினோன். ரநஜீரியன் ர க் புசோரி 
தகோஞ்சம் மயோசித் ோன். 

  
''பிர ர்... கடவுளுக்கு உன் மீது கருரண இருக்கிறது. 

அ னோல் ோன் உன்ரன என்னிடம் அனுப்பி ரவத்திருக்கிறோர்...'' 
என்றவன், ''நோன் தசோல்கிற சுலப ோன சில மவரலகரே நீ தசய் ோல் 
மபோதும். அர  முடித்துக்தகோண்டு நோம் மவறு இடத்துக்குச் தசல்கிமறோம். 
அங்மக ஒன்று என்ன... பத்துப் பன்னிரண்டு ம வர கரே உனக்கு 
முன்னோல் நிறுத்துகிமறன். பிடித் வரேக் கல்யோணம் பண்ணிக்தகோண்டு 
குஷியோக வோழலோம்!'' என்றோன். 

 
வயிறு புரடக்க சோப்போடு, தி.நகரில் ர க் புசோரி வோடரகக்கு 

எடுத்திருந்  வீட்டில் சுக ோன த த்ர யில் தூக்கம் என்று நோரலந்து 
நோள் கழிந் து. த ரீனோ பீச்சுக்குப்மபோய் மிேகோய் பஜ்ஜியின் கோரசோர 
ருசியில் முங்கினோன் எமகடி. கடலில் ஆரச தீர நீச்சலடித்து,  ன் தீவில் 
பிடிக்கிற  ோதிரிமய தபரிசோக ஒரு மீரனயும் ரகமயோடு கவ்விக்தகோண்டு 
வந்து ஆச்சர்யப்படுத்தினோன் ர க் புசோரிரய. 

 
''ஒருநோளும் இனி என் தீவுக்குத் திரும்புவ ோக இல்ரல!'' என்பதில் 

உறுதியோகிவிட்டோன் எமகடி. 
 
அடுத்து வந்  நோலோம் நோளில், தசன்ரன புறநகர் பகுதி ஒன்றுக்கு 

கோல் டோக்ஸியில் கூட்டிப் மபோனோன் ர க் புசோரி. ஒரு பங்கேோரவ 
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தூரத்திலிருந்து கோட்டி, ''பிர ர்... அந்  பங்கேோவுக்குப் மபோய் என் 
மபரரச் தசோல்லு. உள்மே முனுசோமி என்பவரிடம் கூட்டிப் மபோவோர்கள். 
அவரிடம் இந்  கவரரக் தகோடு. இதில் இருக்கிற கோகி த்ர ப் படித்துப் 
போர்த்துவிட்டு உன்னிடம் ஒரு தபட்டி தகோடுப்போர். அர  
வோங்கிக்தகோண்டு வந்து என்னிடம் தகோடு. அவ்வேவு ோன் உன் மவரல!'' 
என்று முதுகில்  ட்டிச் தசோன்னோன். 

 
''எமகடிக்கு இத் ரன சுளுவோன மவரலரயக் தகோடுத் ோல் 

எப்படி?'' என்று தசல்ல ோகச் சலித்துக்தகோண்மட பங்கேோவுக்குப் 
மபோனோன். க ரவத் திறந்  தபண்ணிடம்  கவல் தசோல்ல, முனுசோமியிடம் 
அரழத்துப் மபோனோள். ''புசோரி வரவில்ரலயோ? அவரரத் ோன் நோன் 
எதிர்போர்த்ம ன்...'' என்று முனுசோமி தசோல்லிக் தகோண்டிருந் மபோம  
எமகடியின் சட்ரடரயக் தகோத் ோகப் பிடித்துத் தூக்கியது ஒரு முரட்டு 
மபோலீஸ் கரம். இடியோக பிடரியில் இறங்கியது அடி. தவள்ரேயும் 
சள்ரேயு ோக மவட்டி சட்ரடயில் மினுக்கிய முனுசோமி, ''சபோஷ் 
ஆபீஸர்ஸ்!'' என்று தகக்கலி தகோட்டினோர். 

 
''படவோ ரோஸ்கல்... எண்தணய் கிணறு பிசினஸ், மபங்கில் 

மகோடிக்கணக்கோ தடபோசிட்... அது - இது என்று தசோல்லி இன்னும் 
எத் ரன மபர்கிட்மட ம ட்ரட மபோடப் மபோறீங்க? நீயும் 
ரநஜீரியோக்கோரன் ோமன? எங்மகடோ உன் போஸ்?'' என்று நடு முதுகில் 
நங்தகன்று குத்தினோர் அந்  மபோலீஸ் ஆபீஸர். 

 
தீவுக்கு வந்து மபோகிற சுற்றுலோப் பயணிகளிடம் ஓசி சிகதரட்டும் 

மகோக் டின்னுக்கும் மபசிப் மபசிமய ஓட்ரட இங்கிலீஷ் கற்று 
ரவத்திருந் ோன் எமகடி. அந்  இங்கிலீர  ரவத்து அவன் விேக்கிச் 
தசோன்ன எர யும  அந்  இன்ஸ்தபக்டர் மகட்ப ோக இல்ரல. அந்  ோன் 
தீவுக் கூட்டத்துக்கு வருகிற வட இந்தியர்களிடமிருந்து  ோன் கற்றிருந்  
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இந்தியில் சில வோர்த்ர களில் எமகடி மபசியமபோது, ''ஓ! ரநஜீரியோ 
நோய்க்கு இந்தியும் த ரியு ோ?'' என்று பதிலுக்கு இந்தியிமலமய எகிறி 
உர த் ோர் அந்  அதிகோரி. 

 
சத்யப் பிரகோஷ் போண்மட என்ற அந்  ஆபீஸர் பீகோரிலிருந்து 

வந் வர் என்பதும்,  னக்கு மசோறு மபோட்டு அரடக்கலம் தகோடுத்  ர க் 
புசோரி தவவ்மவறு தபயர்களில் இந்தியோவின் தவவ்மவறு  ோநிலங்களில் 
ஏரோே ோக பண ம ோசடி தசய் வன் என்றும், பீகோரில் ஒரு தகோரல 
மகஸ் அவன் ம ல் பதிந்திருப்பதும், பீகோர் மபோலீஸ் அவனுக்குப் தபோறி 
ரவத்துவிட்டுக் கோத்திருந்  ச யத்தில் ோன்  மிழ்நோடு மபோலீஸிடமிருந்து 
ஒரு துப்பு கிரடத் து என்பதும்... மபோலீஸின் இன்ஃபோர் ரோக  ோறிய 
பிசினஸ்ம ன் முனுசோமி, பணம்  ருவ ோக வரவரழத்து பக்கோவோகப் 
மபோட்டுக் தகோடுத்திருக்கிறோர் என்பதும் துளித்துளியோகப் புரிந் து 
எமகடிக்கு. 

 
என்ன புண்ணியம்..? ர க் புசோரி  ட்டும் மபோலீஸ் ரகக்கு 

சிக்கமவயில்ரல. ''உன்ரன போட்னோவுக்குக் கூட்டிக்தகோண்டு மபோய் 
எலும்ரப எண்ணினோல், இதுவரர நடத்திய பல ம ோசடிகளுக்கு க்ளூ 
கிரடக்கோ லோ மபோகும்...'' என்று ரயிலில் எமகடிரய ஏற்றிக் தகோண்டு 
கிேம்பினோர் இன்ஸ்தபக்டர் சத்ய பிரகோஷ் போண்மட! 

 
ஓடும் ரயிலில் மு ல் வகுப்பில் அவனும் இன்ஸ்தபக்டரும்  ட்டும  

இருந் ோர்கள். 
 
''தசோல்லுடோ உன் நிஜப் மபர் என்ன? இன்னும் யோதரல்லோம் உங்க 

கூட்டத்துல இருக்கோங்க?'' என்று இன்ஸ்தபக்டர் ஒரு சிகதரட்ரடக் 
தகோளுத்திக்தகோண்டு மகட்க... 
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''சத்திய ோ எனக்கு எதுவும் த ரியோது. என் மபரு ஜிமபோ 
மகோர்வோ... நோன் ஜோர்கண்டிலிருந்து வந் வன்...'' என்றோன் எமகடி. 
அவரன கத்தி மபோல கண்கேோல் துரேத்  இன்ஸ்தபக்டர், ''சரி, 
ஜோர்கண்ட் எங்மக இருக்கு தசோல்லு?'' என்று உறு ... எமகடி முழிக்க... 
அதுவரர விழுந்  அரறகளுக்தகல்லோம் அப்பன் அரற ஒன்று அவன் 
கன்னத்தில் இறங்கியது! தபோறி கலங்கிப் மபோனவரன, மூச்சுவிடோ ல் 
இன்ஸ்தபக்டர் மிதிக்க... ஒரு கட்டத்தில்  ன் முழுக் கர ரயயும் 
தசோல்லிமய தீரமவண்டிய நிரலர க்கு வந் ோன் எமகடி. 

 
தீவு வோழ்க்ரக,  ர்  ோன முரறயில் அழிந்துதகோண்டிருக்கும்  ன் 

ஓங்மக ஆதிவோசி இனத்து  க்கள், தீவுக் குரகயிலிருந்து திருட்டு மபோன 
இன்தகடோயி கல், அ னுள் வசிக்கும்  ங்கள் த ய்வம் 'புலுகோ'... கல்ரல 
மீட்ப ற்கோக  ன்ரனத் ம ர்ந்த டுத்து அனுப்பிய  ந்திர குரு 
'மநோகோய்'... கூட்டி வந்  ஆபீஸர் அம ோக் ரோஜ்புத்..! 

 
வரிரசயோகச் தசோன்ன எமகடி, பத்திர ோக  ன் பிடிக்குள் 

ரவத்திருந்  ரபரயப் பிரித்துக் கோட்டினோன். பல்லோயிரம் வருடங்களுக்கு 
முன் வோழ்ந்  ஓங்மக இனத்தின் மூ ோர யோன 'மடோமிதி'யின் 
எலும்புகேோல் தசய்   ோரல உள்பட மநோகோய் தகோடுத் னுப்பியிருந்  
விமநோ  ோன தபோருட்கரே ஆரோய்ந் ோர் சத்ய பிரகோஷ் போண்மட! 

 
எமகடியின் கண்ணீரும் அதில் த ரிந்  அப்போவித் னமும் அவரர 

உருக்கியது. சிகதரட் தகோளுத்திக்தகோண்டு மயோசித் ோர். ஜன்னலுக்கு 
தவளிமய தகோஞ்ச மநரம் போர்த்துக்தகோண்டிருந் ோர். 

 
''இம ோ போரு  ம்பி... நோன் முரடன் ோன். ஆனோ, எனக்கும் 

 னசோட்சி இருக்கு. உன்ரன ஏ ோற்றித்  ப்பு பண்ண ரவத்  அந்  
ரநஜீரியக்கோரரன நிச்சயம் ஒரு நோள் நோன் பிடிச்சிடுமவன். ஆனோ, 
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ம ரவயில்லோ  உன்ரன மகோர்ட்டில் நிறுத்தி பத்துப் பன்னிரண்டு 
வரு ம் உன் வோழ்க்ரகரய தஜயிலில் வீணடிக்க விரும்பரல. நீ உன் 
தீவுக்மக திரும்பிப் மபோவிமயோ... இல்லோட்டி மவறு எங்கோச்சும் சுத்தித் 
திரிவிமயோ, த ரியோது. இப்ப வோரணோசிரய தநருங்கி ரயில் 
ஓடிக்கிட்டிருக்கு. அம ோ, அந்  அபோய சங்கிலிரயப் பிடிச்சு இழு. ரயில் 
நிக்கும். இருட்டில் இறங்கி ஓடிப் மபோயிடு. அ ோன் நோன் உனக்கு 
தசய்யக்கூடிய உ வி!'' என்றோர். 

 
நம்பிக்ரக வரோ ல் அவரரமய திகிலோகப் போர்த்துக் 

தகோண்டிருந் ோன் எமகடி.  ன்னிடமிருந்  ம ோல் ரபக்குள் அவர் 
ரகரயவிட, ''உள்மே துப்போக்கி தவச்சிருக்கீங்கேோ? ரயிலில் இருந்து 
இறக்கிவிட்டு என்ரன சுட்டுக் தகோல்லப் மபோறீங்கேோ?'' என்று நடுங்கிய 
அவரன போவ ோகப் போர்த் ோர். 

 
''எனக்கும் தரண்டு குழந்ர ங்க இருக்கோங்க,  ம்பி. அவங்க 

என்ரன தபரிய ஹீமரோவோ நிரனச்சுக்கிட்டிருக்கோங்க. ஆனோ, நோமனோ 
இந்  போழோப்மபோன மபோலீஸ் மவரலயில்  னசோட்சிக்கு விமரோ  ோ 
நிரறய கோரியம் பண்ணிக்கிட்டிருக்மகன். தசல்வோக்கு உள்ேவங்க  ப்பு 
பண்ணும்மபோது அவங்களுக்கு என்னோல  ண்டரன வோங்கித்  ர 
முடியறதில்ரல. ஏரழ போரழங்க ம மல தபோய் மகஸ் மபோட்டு ஃரபரல 
மூடற தகோடுர ரய நிறுத் வும் முடியரல. எத் ரனமயோ போவத்துக்கு 
ஒரு சின்னப் பரிகோர ோத் ோன் உன்ரன விடுவிக்க நிரனக்கிமறன். 
தசயிரன பிடிச்சு இழுத்துட்டு ஓடிப் மபோயிடு!'' என்றபடிமய 
ரபக்குள்ளிருந்து சில நூறு ரூபோய் மநோட்டுகரே எடுத்து எமகடியிடம் 
தகோடுத் ோர். 

 
கண்கரேத் துரடத்துக்தகோண்டு எழுந் ோன் எமகடி. 

ஆதிவோசிகளுக்மக உரிய போணியில் வரேந்து இன்ஸ்தபக்டரரக் 
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கும்பிட்டோன். அபோய சங்கிலிரய இழுத் ோன். கிறீச்சிடலுடன் அந்  
இருட்டு வனோந் ரத்தில் ரயில் நிற்கவும்... அடிபட்ட சிறுத்ர யோக குதித்து 
எதிர்ப்பட்ட கரும்புக் கோடு வழியோக ஓட ஆரம்பித் ோன் எமகடி. 

 
தூரத்தில் மின்னிக் தகோண்டிருந்  விேக்குகள் அங்மக ஒரு ஊர் 

இருப்பர க் கோட்டி அரழத் ன. எமகடிக்கு தீவு ஞோபகம் வந் து.  ன் 
சுற்றத் ோர் நிரனப்பும் சூழ்ந்து வந் து. கூடமவ அழுரக முட்டிக்தகோண்டு 
வந் து! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
நடுவீதியில் ஒரு நோரோசம்! 
  
வோரணோசி புதிய ஆச்சர்யங்கரேப் தபோதிந்து ரவத்திருந் து. 

ஊருக்குள் அவன் நுரழந்  அந் ப்பின்னிரவு மவரேயில், த ரு 
விேக்குகளின் ஒளிக்கு நடுமவ சோதுக்களும், பிச்ரசக்கோரர்களும் படுத்து 
உறங்கிக் தகோண்டிருந் ோர்கள். ஊரேயிட்ட நோய்கரேப் போர்த்து 
நடுங்கியபடி,  ட்டுத்  டு ோறி நடந் வன், ஒமர ஒரு கரட 
திறந்திருப்பர க் கவனித்து தநருங்கினோன். அந் க் கரடக்கு உள்மே 
இருந்து ப ற்ற ோக தவளியில் வந்  ஒரு தபண் ணி, ரகயில் தபரிய 
கவமரோடு மவக ோக நடப்பர ப் போர்த் ோன். உள்ளுணர்வு ஏம ோ 
தசோல்ல... அந் ப் தபண் ணியின் பின்னோடிமய நிழலோக 
ஒட்டிக்தகோண்டோன். கணக்கு வழக்கில்லோ  இருட்டு சந்துகளின் வழிமய 
நடந்து... கரடசியோக ஒரு வீட்ரட தநருங்கிய அந் ப் தபண் ணி 
திடீதரன்று திரும்பி எமகடியின் ரகரய இறுக்கிப் பிடித் ோள். 

 
பிடியின் வலியில் அரண்டு, தநருக்கத்தில் போர்த் மபோது 

சல்வோருக்குள்ளிருந்து நீண்ட அந் ப் தபண் ணியின் ரகயில் 
புசுபுசுதவன முடி வேர்ந்து இருப்பர யும்...  ோர்புப் பகுதியிலும் கோடோக 
மகசம் இருப்பர யும் கவனித் ோன் எமகடி. இருந் ோலும், பயம் துளியும் 
இல்லோ ல்  ன் கர ரய  ே ேதவன்று அவன் தகோட்டிவிடவும்... பிடி 
 ேர்ந் து. 
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மடோலி என்ற அந்  சல்வோர் கமீஸ் உருவம் ஒரு அரவோணி 

என்பதும், சக அரவோணியின் வி க் கோய்ச்சலுக்கு  ருந்து வோங்கிப் 
மபோவதும் த ரிந் து. 

 
''கோய்ச்சரல குணப்படுத்  எனக்குத் த ரியும்!'' என்ற எமகடி, 

 ரணத்தின் வோசலில் நின்று மபோரோடிக் தகோண்டிருந்  அரவோணிக்கு,  ன் 
ரபக்குள்மே இருந்து மூலிரக இரலகரேப் பிழிந்து சோற்ரற 
ஊட்டினோன். 'மடோமிதி'யின் எலும்பு  ோரலரய எடுத்து கழுத்தில் 
சோர்த்தினோன். மடோலியிடம் தகஞ்சிக் கூத் ோடி அந்  வீட்டின் ஓரத்தில் 
படுத் வன், அடித்துப் மபோட்ட  ோதிரி தூங்கிப் மபோனோன். 
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ஏக ஆரவோரம் மகட்டு எமகடி கண் விழித் மபோது அவரனச் சுற்றி 
தகோத்துக் தகோத் ோக அரவோணிகள். 

 
''மடய் ரபயோ! தபரிய அதிசயம் பண்ணிட்டிமய... நோலஞ்சு 

டோக்டர்கள் போர்த்தும் குண ோகோ  கோய்ச்சரல ஒமர ரோத்திரியில் விரட்டி 
அடிச்சிட்டிமய...'' என்று இறுக்கிக் தகோண்டோள் மடோலி. 

 
வோரணோசியில் ஒரு நட்சத்திர மைோட்டல் கட்டுகிற இடத்தில் அவரன 

மவரலக்குச் மசர்த்துவிட்டோள். தினம் ஐம்பது ரூபோய் கூலிக்கு ரகயும் 
முதுகும் ஒடிய ஒடிய கல் சு ந் ோன் எமகடி. ஒருவோய் மசோற்றுக்கு நோய் 
 ோதிரி உரழக்கிற இந்  அவஸ்ர ரயவிட, ஜோலியோக எந்  மவரலயும் 
இல்லோ ல் சுற்றித் திரிந்  தீவு வோழ்க்ரக எத் ரன சுக ோனது என்று 
எமகடியின்  னசு அடித்துக் தகோண்டது. ஒரு நோள்  ோரல கரடவீதி 
வழியோக மடோலியின் வீட்டுக்குத் திரும்பும்மபோது, ஒரு கரடயின் 
கண்ணோடித்  டுப்பு மீது ஒட்டியிருந்  வண்ணப் படங்கரேப் போர்த் ோன். 

 
ஒரு படம் ஆணியடித்   ோதிரி நிறுத்தியது.  க கக்கும் சூரிய 

தவளிச்சத்தில்  ரங்கள் கோற்றிலோட...  ங்க நிற  ணற்பரப்பில் விரிந்து 
கிடந் து தீவு. அந்  ோன் ோன் அது என்பர  போர்த்   ோத்திரத்திமலமய 
அவனோல் உணர முடிந் து. 

 
அது ஒரு டூரிஸ்ட் ஏதஜன்சி. உள்மே கவுன்ட்டரில் இருந்  

தபண் ணி இவரனயும், உடம்தபல்லோம் அப்பியிருந்  சித ன்ட் 
புழுதிரயயும் போர்த்து முகம் சுளித் ோள். ''இந் த் தீவுக்கு நோன் 
மபோவ ற்கு எவ்வேவு பணம்  ரமவண்டும்?'' என்று இவன் விசோரிக்க... 
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''மபக்மகஜ் டூரில் மபோக வர ஒன்ப ோயிரம் ரூபோய் ஆகும்...'' 
என்றவள் அச்சடித்  விேம்பர கோகி த்ர  மவக ோக இவன் ரகயில் 
திணித்து தவளிமய விரட்டினோள். 

 
தசோந்   ண்ணுக்குத் திரும்ப... சுற்றங்கமேோடு  றுபடி மசர்ந்து 

நிம் தியோக வோழ... எமகடிக்குத் ம ரவ ஒன்ப ோயிரம் ரூபோய்! 
திருவிழோவில் பஞ்சு மிட்டோய், ரங்கரோட்டினத்ர  பரோக்கு 
போர்த்துக்தகோண்மட அம் ோரவப் பிரிந்  குழந்ர ...  றுபடி அவரேப் 
போர்த் தும் ஓடிப் மபோய்  டியில் விழுந்து க றும ... அப்படி தீவு 
 ண்ணில் புரண்டு க றத் துடித் ோன் எமகடி! 

 
கட்டட மவரலயில் கிரடக்கிற ஐம்பது ரூபோய் தினக்கூலிரய 

மடோலியிடம  தகோடுத்து ரவத் ோன். ஞோயிறு உள்பட எந் தவோரு நல்ல 
நோளிலும்கூட மவரலக்கு லீவு கிரடயோது. இருட்டு கவ்வுகிற வரரயில் 
மவரல வோங்கிவிட்டு, சக்ரகயோகத் ோன் தவளிமய துப்புவோர் 
கோன்ட்ரோக்டர். மடோலியின் வீட்டுக்கு வந்து அவள்  ருவர த் தின்று 
 ரரயில் விழுந் ோல் தபோழுது விடிவது ோன் த ரியும். 

 
''ஒன்ப ோயிரம் ரூபோய் மசருவ ற்கு இன்னும் எத் ரன நோள் 

ஆகும்?'' என்று அடிக்கடி மகட்ட அவரன போவ ோகப் போர்த் ோள் மடோலி. 
 ன் பணத்திலிருந்து ஆயிரம் ரூபோரய அவன் பணத்ம ோடு எடுத்து 
ரவத் ோள். த ோத் ம் நோன்கோயிரம் ரூபோய் மசர்ந்திருந் து. 

 
குண்டு தவடித்   ோதிரி ஒரு சத் ம்...  ரரதயல்லோம் குலுக்கிப் 

மபோட்டது. கட்டட மவரல போர்த்துக் தகோண்டிருந்  அத் ரனமபரும் 
மபோட்டது மபோட்டபடி ப றிப் போர்த் ோர்கள். பல நூறு அடிகளுக்குக் 
கட்டியிருந்  மூங்கில் சோரம் த ோத்  ோக முறிந்து விழுந்திருந் து. 
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கற்குவியலுக்கு நடுமவ அவர்களின் சக த ோழிலோளி சூரஜ் ரத்  
தவள்ேத்தில் தசத்துக் கிடந் ோன். 

 
''ஏய், என்னத்ர  மவடிக்ரக போர்த்துக்கிட்டு..? ஒழுங்கோ ம மல 

ஏறிப்மபோய் மவரல போர்க்கத் துப்பில்லோ  நோய், தசத்துத் 
த ோரலச்சிட்டோன். மபோலீஸ், மகஸ்னு ம ரவயில்லோ  அவதி! அந் ப் 
பிரச்ரனரய நோங்க போர்த்துக்கமறோம். எல்லோரும் கரலஞ்சு மபோங்க. 
இன்னும்தரண்டுநோரேக்கு மவரல கிரடயோது...'' என்று 
த ோழிலோளிகரே அவசர ோக அங்கிருந்து விரட்டினோன் கோன்ட்ரோக்டர்! 

 
 ரரயில் கிடந்  சூரஜின் பிணத்ர  கரடசியோக ஒரு  டரவ 

போர்த்துவிட்டு, நடக்கும் பிணங்கேோக எல்மலோரும் தவளிமய 
மபோனோர்கள். 

 
அப்படித் ோன் இரண்டு நோரேக்கு விடுமுரற கிரடத் து எமகடிக்கு. 
 
அன்ரறய ரோத்திரி நதிக்கரரயில் மடோலியுடன் நின்றுதகோண்டு, 

தூரத்தில் எரியும் சடலங்கரேப் போர்த் படிமய மகட்டோன் எமகடி. 
 
''ஏன் மடோலி... இந்  ஊரில் வந்து உயிரர விட மவண்டும் என்று 

நிரறயப் மபர் ம டி வருகிறோர்கமே... அப்படி என்ன இந்  ஊருக்கு 
விமச ம்?'' 

 
''கோசியில் தசத் ோல் மநரோக தசோர்க்கம் என்பது இந்  நோட்டில் 

பலருரடய நம்பிக்ரக. நல்லபடி வோழ நிரனக்கிறவர்களும் அது வரர 
 ோங்கள் பண்ணிய போவத்ர த் த ோரலத்துவிட்டுப் மபோகவும் 
இங்மக ோன் வருகிறோர்கள். வோழுவ ற்கும் சோவ ற்கும் ஒமர ச யத்தில் 
வழி பண்ணுகிற ஊர் இது!'' 
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''நீ இந்  ஊரில் இருக்கிறோய்? இங்மக ோமன தசத்துப் மபோவோய். 
உனக்கும் மநரோக தசோர்க்கம் கிரடக்கு ோ?'' என்றோன் எமகடி 
குழந்ர யோக. 

 
''த ரியவில்ரல. ஆணுக்கும் தபண்ணுக்கும்  ட்டும் ோன் 

தசோர்க்க ோ... அல்லது, என்ரன  ோதிரி இரண்டு ோக 
இல்லோ வர்களுக்கும்கூட தசோர்க்கத்தில் இடம் உண்டோ என்று 
த ரியவில்ரல. யோரோவது ஒரு சோதுவிடம் ோன் மகட்க மவண்டும்!'' என்று 
தசோல்லிப் தபரி ோக மூச்சுவிட்ட மடோலி, 

 
''உனக்குத் த ரியு ோ எமகடி. அரவோணிகள் ரகபட்டோல் பிறந்  

குழந்ர க்கு சிறப்போக வோழ்க்ரக அர யும் என்றும், நோங்கள் 
ஆசீர்வதித் ோல் வியோபோரம் ஓமைோதவன்று நடக்கும் என்றும் 
நம்புகிறவர்கரே ரவத்துத் ோன் எங்கள் வோழ்க்ரக ஓடுகிறது. 
அம ச யம், விருப்பம  இல்லோ ல் சில போவ கோரியங்கரேயும் நோங்கள் 
தசய்ய மவண்டி இருக்கிறது. அந்  போவத்ர யும் இந்  நதியில் ோன் 
நோங்கள் கழுவிக் தகோண்டிருக்கிமறோம்!'' 

 
'போவம்' என்று மடோலி தசோன்னது எர ப் பற்றி என்று  றுநோமே 

மநரில் போர்த் ோன் எமகடி! 
 
அது வோரணோசியின் முக்கிய ோன கரடத்த ரு. பிஸியோன கோரலப் 

தபோழுது.  ன்மனோடு இன்னும் இருபது முப்பது அரவோணிகரேத் 
திரட்டிக்தகோண்டு வந்திருந் ோள் மடோலி. 

 
ஒரு கரடரய தூரத்திலிருந்ம  எமகடிக்குக் கோட்டினோள். 
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''அந் க் கரடக்குள் மபோ! மு லோளி கல்லோப் தபட்டியில் 
உட்கோர்ந்திருப்போன். அவரனப் போர்க்க யோமரோ தவளியில் வந்து 
நிற்ப ோகச் தசோல்லு. எப்படியோவது அவரன தவளிமய வரவரழத்துவிடு. 
 ற்றர  தூமர நின்று மவடிக்ரக போர்!'' என்று மடோலி தசோல்ல... விசுக் 
விசுக்தகன்று நடந்து கரடக்குள் மபோனோன் எமகடி. தசோல்லிக் 
தகோடுத் படிமய இவனும் கூற... குழப்ப ோகிவிட்ட மு லோளி, இவமனோடு 
மசர்ந்து கரடக்கு தவளிமய வந் ோர். வீதியில் இறங்கி அவர் அப்படியும் 
இப்படியு ோகப் போர்க்க... ம னீக் கூட்டம்  ோதிரி அப்படிமய அவரரச் 
சூழ்ந்து தகோண்டோர்கள் அரவோணிகள். 

 
ரகரயத்  ட்டியபடி, முகத்தில் ஏக நக்கலோன சிரிப்ரபத் ம க்கியபடி, 

அந்  கரட மு லோளிரயச் சுற்றிச் சுற்றி வட்ட டித்துப் போட 
ஆரம்பித் ோர்கள். ''நீ உருப்பட  ோட்டோய்... உன் குழந்ர கள் 
விேங்கோ ல் மபோகும்.. உன் பிசினஸ் நசிந்து நோச ோகப் மபோகும்!'' 
என்று வரிரசயோக சோபங்கரே அடுக்கினோர்கள் அந் ப் போட்டு வழியோக. 
நடுமவ நடுமவ அந்  மு லோளியின் கன்னத்ர ப் பிடித்துக் கிள்ளுவது, 
கு ட்டில் குத்துவது, அப்படியும் இப்படியு ோகத்  ள்ளிவிட்டு  டு ோற 
ரவப்பது என்று அவர்கள் அந் ர் பண்ண... அக்கம்பக்கத்துக் 
கரடகளிலிருந்து எல்மலோரும் தவளிமய வந்து கூடி விட்டோர்கள். 
அரவோணிகளின் ஆட்டம் போட்டத்ர விட, இந் க் கரட மு லோளி படுகிற 
அவஸ்ர கரே தரோம்பவும் ரசித்துச் சிரித் ோர்கள். த ருவில் மபோகிற 
வருகிறவர்களுக்கும் அது தச த்தியோன சுவோரஸ்ய ோக 
அர ந்துமபோனது. 

 
தவகுமநரம் வரர இப்படிமய 'டீஸ்' தசய்து முடித் மபோது, அந்  

மு லோளி அவ ோனத்தில் குன்றிக் குறுகிப் மபோயிருந் ோர்.  ரரயில் 
 டங்கி பச்ரசக் குழந்ர  மபோல ம ம்பி அழுது தகோண்டிருந் ோர். 
இறுதியோக அரவோணிகள், ''இம ோ போரு... மபங்க் அதிகோரிங்க ோன் கோசு 
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தகோடுத்து எங்கரே அனுப்பி தவச்சோங்க. வோங்கின கடரன ஒழுங்கோ 
திருப்பிக் கட்டோ  எத் ரன நோரேக்கு ோன் இழுத்துகிட்டு இருப்மப? 
இன்னும் ஒரு வோரத்துக்குள்மே த ோத் க் கடரனயும் அரடக்கிற 
வழிரயப் போரு. இல்லோட்டி, அடுத்  திங்கள் கிழர   றுபடி 
வருமவோம்...'' என்று எச்சரித்துவிட்டு நகர்ந் ோர்கள் அவர்கள். 

 
எமகடி சிரலயோகிப் மபோய் போர்த்திருந் ோன். மடோலிரய தநருங்கி, 

''துளிகூட ஈவு இரக்கமில்லோ  கோரிய ோ இருக்மக, இது?'' என்றோன் 
மவ ரனமயோடு. 

 
''என்ன பண்ணச் தசோல்மற... தகோடுத்  கடரன வசூல் பண்ண இந்  

ஊர் பக்கத ல்லோம் ரவுடிகரேவிட எங்கரேத் ோன் அதிக ோ நம்புறோங்க. 
வங்கிக்கோரங்கமே கோசு தகோடுத்து எங்கரே இப்படி அனுப்பி 
ரவக்கிறோங்கன்னோ... ஜனங்க  ோனம்  ரியோர க்கு எந் ேவுக்கு 
பயப்படறோங்கன்னு போர்த்துக்மகோ!  னசுக்குப் பிடிக்கரல ோன்... ஆனோ, 
வயிறுன்னு ஒண்ணு இருக்கில்மல?'' என்றோள். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
ைர ைர  கோம வ்! 
  
  
 றுநோள் மவரல முடிந்து எமகடி திரும்பியமபோது, மடோலியின் வீட்டு 

முன்பு தச  கூட்டம். தபரும்போலும் அரவோணிகள். அத் ரன மபரும் 
ஓலமிட்டு அழுதுதகோண்டு இருந் ோர்கள். அவர்கரே விலக்கிக்தகோண்டு 
உள்மே புகுந்து போர்த் மபோது, வீட்டின் சுவதரல்லோம் ரத் ச் சி றல். 
பண்டம் போத்திரம் எல்லோம் உரடந்து சி றிக்கிடந் து. 
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''மடோலிரய அந்  மு லோளி ஆள் தவச்சு அடிச்சிட்டோன். இரும்பு 
ரபப்ரப தவச்சி  ண்ரடரயப் பிேந்துட்டோனுங்க அந் ப் போவிங்க. 
வீட்ரடயும் சூரறயோடி... இருந் ர  எல்லோம் 
தகோண்டுமபோயிட்டோனுங்க!'' என்று க றினோர்கள் அரவோணிகள். தநஞ்சு 
நடுங்க அல ோரிரய மநோக்கி ஓடினோன் எமகடி. சிறுகச் சிறுக அவன் 
தகோடுத்து, மடோலி பத்திரப்படுத்தி ரவத்திருந்  பணம் இருந்  
அலுமினியப் தபட்டிரய அங்மக கோணவில்ரல. அர யும் 
தகோள்ரேயிட்டுப் மபோயிருந் ோர்கள் ரவுடிகள். 

  
விம் மலோடு ஆஸ்பத்திரிக்கு எமகடி ஓடிப் மபோய் போர்த் மபோது, 

எல்லோம  முடிந்து மபோயிருந் து. மடோலியின் உடரல ஒரு ஓரலப் 
போய்க்குள் ரவத்து  ோர்ச்சுவரிக்கு தவளிமய உருட்டிவிட்டு இருந் ோர்கள். 

 
''அரவோணிக்கும் தசோர்க்கத்துல ஒரு இடம் இருக்கு ோனு 

த ரியரல!'' - ஏக்க ோக ஒலித் து மடோலியின் குரல். 
 
கரடசி நோள் கூலியோக வோங்கிய 50 இரண்டு மவரேக்குக்கூட 

மபோ வில்ரல. வயிறு கோய்ந்து சுருங்கிக்கிடக்க... தீவுக்குள்  ோன் தின்று 
தீர்க்கிற பழங்களும், சுரவயோன ஆர க்கறியும் எமகடிரய தரோம்பமவ 
ஏங்கரவத் ன. அம ோக்ரக விட்டுப் பிரிந்து வந் து எத் ரன தபரிய 
முட்டோள் னம். அவமனோமட மசர்ந்து  றுபடி தீவுக்மக மபோயிருக்கலோம். 
ஆனோல், இனி அது எப்படி? 

 
மயோசித்துக்தகோண்மட கண் தசருகி இருந் வரன, டிரக் வண்டியின் 

குலுக்கல் திடுக்கிட்டு கண் முழிக்கரவத் து. வசவசதவன்று சூழ்ந்திருந்  
பக்  மகோடிகள் அத் ரன மபரும் கோமரமூமரதவன்ற கூச்சலுடன் 
டிரக்ரக விட்டு இறங்கினோர்கள். 
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''அலகோபோத் வந் ோச்சு... எல்லோரும் இறங்குங்க'' என்று சர் ோர்ஜி 
டிரரவர் சத் ம் மபோட்டோன்.  கோ ம ேோ தகோண்டோட்டத்துக்கோக 
வோரணோசி வழியோக வந்துதகோண்டு இருந்  டிரக்கில் தகஞ்சிக் கூத் ோடி 
இடம் பிடித்திருந் ோன் எமகடி. 

 
கண் எதிரில் ரத்  தவள்ேத்தில் கிடந்  கட்டடத் த ோழிலோளி 

சூரரஜ... ரவுடிகேோல்  ண்ரட பிேந்து தசத்துப்மபோன மடோலிரய... 
 ன்ரன தபரும் சிக்கலில் ஆழ்த்திவிட்ட ரநஜீரியோக்கோரன் ர க்ரக... 
அரடய முடியோ  தூரத்தில் இருக்கும்  ன் தீரவயும், தவல்ஃமபர் 
ஆபீஸர் அம ோக்ரகயும்  றக்க நிரனத்து அலகோபோதில் வந்து இறங்கிய 
எமகடிக்கு இங்மகயும் புதிய அனுபவங்கள் கோத்திருந் து. 

 
 கோ பிரவோக ோக ஓடிக்தகோண்டு இருந்  கங்ரக நதிக்குள்  ோேோ  

நம்பிக்ரககமேோடு முங்கி எழுந்  பல்லோயிரக்கணக்கோனவர்கரே 
பிரமிப்மபோடு போர்த்துக்தகோண்மட இருந் ோன் எமகடி. இங்மக அவனுக்கு 
உணவு ஒரு பிரச்ரனமய இல்ரல. ரக நீட்டிய இடத்திதலல்லோம் 
பிச்ரசயோக யோரோவது ஏ ோவது தகோடுத்துக்தகோண்மட இருந் ோர்கள். 

 
கோட்டு யோரனகளின் கூட்டம்மபோல உடல் அதிரக் கூட்ட ோகப் புனி  

நீரோடலுக்கு தசன்றுதகோண்டு இருந்  நோகோ சோதுக்கரே அதிசய ோகப் 
போர்த் ோன் எமகடி. நோகரிகம  எட்டிப் போர்க்கோ  அவன் தீவில் ஓங்மக 
ஆதிவோசிகள்கூட உடம்பில் ஒரு தபோட்டுத் துணிமயோடு ோன் 
இருப்போர்கள். இந்  நோகோ சோதுக்கமேோ சோம்பல்  ட்டும  ஆரடயோகத் 
 ரித்து, விண்ணதிரும் சிவ மகோ ங்கமேோடு துளிகூட கூச்சம் இல்லோ ல் 
நட ோடினர்.  க்களும் பயபக்திமயோடு இவர்களுக்கு வழிவிட்டு 
ஒதுங்கினோர்கமே  விர, அந்  நிர்வோணத் ோல் யோரிடமும் எந்  சலனமும் 
இல்ரல! 
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முரசுகள் தகோட்ட, துந்துபிகள் முழங்க, நதிக் கரரயில் கோத்திருந்  
கூட்டம் நோகோ சோதுக்களுக்கு மகோ ங்கமேோடு வரமவற்பு தகோடுத் து. 
''ைர ைர  கோம வ்’' என்று மகோரஸோக எழுந்  குரலில் எமகடிக்கு 
ஒருவி க் கிறக்கமும்  யக்கமும்  விர்க்க முடியோ ல் கூடியது. அதிலும் 
மகட்கக்மகட்க அள்ளி வழங்கப்பட்ட பூரியும் ஜிமலபியும் அவனுக்கு 
தரோம்பமவ பிடித் து. ஜனங்கமேோடு ஜன ோக இவனும் நதியில் இறங்கி 
ஜிலீதரன்று முங்கு மபோட்டோன். 

 
தீவுக்குப் மபோகிற ஆரசரய சற்மற  றந்து சு ோர் ஒரு  ோ  கோலம் 

இந்  தகோண்டோட்ட நகரத்தில் வரேய வந்  எமகடிரய அந்  பகீர் 
குண்டு தவடிப்பு த ோத்  ோக உலுக்கிப் மபோட்டது. 

 
அன்று  கி பூர்ணி ோ... புனி  நீரோடல் திருவிழோவின் கரடசி நோள்... 

நதிக்கரர, வழக்கத்ர விட பல  டங்கு கூட்டத்தில் திணறிக்தகோண்டு 
இருந் து. கங்ரக - யமுரன சங்க த்தில் போவங்கரேத் த ோரலக்க 
வந்  கூட்டத்ர  ஆர்வ ோக எமகடி மவடிக்ரக போர்த்துக்தகோண்டு இருந்  
மநரத்தில் ோன் அந்  குண்டு தவடித் து. ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு 
எதுவும  புரியவில்ரல. கோர  அரடத்  ஒலிரயத் த ோடர்ந்து, 
ஊரரமய பிேக்கும் வி  ோக ஓலங்கள் எழத் துவங்கின.  ட்டுத்  டு ோறி 
எமகடி நடந் மபோது,  னித்  னியோக சி றிக்கிடந்   னி  உறுப்புகளும், 
நோர் நோரோகப் பிய்ந்து த ோங்கிய வோகனங்களும், எங்கும் சூழ்ந்திருந்  
புரக மூட்டமும் நடுநடுங்கரவத் ன. 

 
நதிக்குள் நீரோடிக்தகோண்டு இருந் வர்கமேோ, என்ன நடந் து, ஏது 

ஆனது என்மற புரியோ ல் உயிர்  ப்பும் தவறி ஒன்மற 
தகோண்டவர்கேோக ஒருவரர ஒருவர்  ள்ளிக்தகோண்டு முன்மனற, அந்  
தநரிசலில் பல ம கங்கள் நசுங்கிக் க றின. 
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உணர்வுகள்  ழுங்கியவனோக ஓட்டமும் நரடயு ோக எமகடி ரயில்மவ 
நிரலயத்தில் வந்து விழுந் ோன். ''இனி எமகடிக்கு இந்  ஊமர 
மவண்டோம். என் த ய்வம் 'புலுகோ'வுக்கு எங்மக சித் ம ோ, அங்மக 
தகோண்டுமபோய் என்ரனச் மசர்க்கட்டும்...'' என்று  னக்குத்  ோமன 
பி ற்றியவனோக... பிேோட்போரத்தில் ஓடியவனின் கண்கள் அந்  
உருவத்ர  அந்  குழப்பத்திலும் கவனித்துவிட்டன. 

 
ஜம்த ன்று ம வ் தசய்துதகோண்டு, நறுக்தகன்று கிரோப் ரவத்து, 

ஒல்லியோக இருந்  அந்  உருவம்... ஒரு தபஞ்சில் அ ர்ந்து பிஸ்தகட் 
தின்றுதகோண்டு இருந் து. போர்த் தும  போய்ந்ம ோடி, கோரலக் 
கட்டிக்தகோண்டோன். திடுக்கிட்டு குனிந்து எமகடிரயப் போர்த் தும், 
படக்தகன்று கண்கள் முழுக்க சிவப்ரபப் பூசிக்தகோண்ட அந்  உருவம் - 
அம ோக் ரோஜ்புத்! 

 
''கறுப்புப் பன்னி! நன்றி தகட்ட நோமய! உன்ரனத் ம டித் ம டிமய 

எனக்கு நோலு  ோசம் வீணோப்மபோச்சுடோ...'' என்றபடி எமகடியின் முதுகில் 
ஓங்கி ஓங்கி அம ோக் அரறய... அர  ஒரு தபோருட்டோகமவ 
நிரனக்கோ ல் நோய்க்குட்டி  ோதிரி அவன் கோலிமலமய கிடந் ோன் எமகடி. 

 
''அம ோக் சோப். நோன் தபரிய  ப்பு பண்ணிட்மடன். உங்கரே 

விட்டு நோன் மபோயிருக்கக் கூடோது. இந்  உலகம் எவ்மேோ 
ம ோச ோனதுன்னு இப்மபோ புரிஞ்சுகிட்மடன் சோர். எனக்கு இந்  ஊர் 
எதுவும் மவண்டோம். கல்யோணமும் மவணோம்... ஒரு கண்றோவியும் 
மவண்டோம். என்ரன தீவுக்மக  றுபடி எப்படியோச்சும் தகோண்டுமபோய் 
மசர்த்துடுங்க சோப்!'' என்று க றினோன். 

 
மகோபம் ஒருவழியோக ஆறித் தீர்ந்  பிறகு, ''சரி, தகோண்டுமபோய் 

மசர்க்கிமறன். அதுக்கு முந்தி நீ எனக்கு ஒரு வோக்கு தகோடு. இனி என் 
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தசோல்ரல மீறி நீ எதுவும் தசய்யக் கூடோது, சரியோ?'' - மகட்டோன் 
அம ோக். 

 
''எங்கள் 'புலுகோ' மீது ஆரண. நீங்கள் தசோல்வர த்  ோண்டி இனி 

நோன் எதுவும் தசய்ய  ோட்மடன்!'' என்ற எமகடி, 
 
''என் ஆதிவோசி இனத்துப் தபரியவர்கள் தகோடுத்  கட்டரேரய 

நிரறமவற்றோ ல், ஊர் சுற்றிப் போர்க்கப் மபோனது நோன் தசய்  தபரிய 
போவம்... நீங்கேோவது 'இன்தகடோயி' கல்ரலக் கண்டுபிடித்தீர்கேோ?'' 
என்று மகட்டோன் ஆர்வ ோக. 

 
''ம்ைூம்! தகோல்கத் ோவில் இருந்து தசன்ரனக்கு அர க் 

தகோண்டுமபோன ரோஜோமகோபோல் அடுத்  ஒருசில நோளில் தசத்துப் 
மபோனோர். அவர்  ரனவி அந் க் கல்ரல  ன் குடும்ப குருஜியிடம் 
தகோடுத்  ோகச் தசோன்னோர். அந்  குருஜி  ோ க் கணக்கில்  ன் 
தவளிநோட்டுப் பயணத்ர  முடித்துக்தகோண்டு,  கோ ம ேோவில் 
கலந்துதகோள்ே இப்மபோது ோன் அலகோபோத் வந்திருக்கிறோர். அந்  
வி யம் த ரிந்து ோன் நோன் இங்மக வந்ம ன்!'' 

 
- அம ோக் தசோல்லச் தசோல்ல எமகடி துள்ளினோன். 

''அப்படியோனோல், 'இன்தகடோயி' கல்ரல அந்  குருஜியிடம் இருந்து 
நீங்கள் ரகப்பற்ற மவண்டியது ோமன..?'' 

 
அம ோக் முகம் அப்தசட்டில் இருந் து. ''நோன் அந்  சோமியோரர 

ம டிப் மபோமனன். தகோஞ்ச மநரத்துக்கு முன்பு ோன் த ரிந் து. அந் க் 
கல்ரல எவமனோ அந்  சோமியோரிடம் இருந்து அடித்துவிட்டோனோம்!'' 

 
''ஐமயோ... அப்புறம் நோம் என்ன தசய்வது?'' 
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''தகோஞ்சம் கோத்திருப்மபோம். தபோறுர யோகத் ம டுமவோம். கட்டோயம் 
கிரடக்கும். அ ற்கிரடயில் ஒரு சின்ன ஓய்வு எடுத்துக்தகோள்மவோம். 
ரோஜஸ் ோனில் இருக்கும் தஜய்சல்மீர் என் தசோந்  ஊர். இப்மபோது நோம் 
அங்மக ோன் மபோகப்மபோகிமறோம்!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 எமகடிக்கு கோ ல் வந் ோச்சு! 
  
ரோஜஸ் ோன்  ோநிலம் தஜய்சல்மீரில் தகோண்டுமபோய் எமகடிரய 

இறக்கிய அம ோக் ரோஜ்புத், அங்கும் கிட்டத் ட்ட ஓர் 
அடிர  மபோலத் ோன் அவரன நடத்தினோன். 
அம ோக்கின் அண்ணன் குழந்ர யும், அந் க் 
குழந்ர யின் ம ோழர்களும் ோன் எமகடிக்கு சின்ன 
ஆறு ல். தபண்டு நிமிர்த்திய வீட்டு மவரலகளுக்கு 

நடுமவ, அந் க் குழந்ர களின் கள்ேம் கபடம் இல்லோ  தநருக்கத்தில் 
தகோஞ்சம் கவரலகரே  றந்திருந் ோன் எமகடி. 

 
எத் ரன ோன் கடுர யோக மவரல வோங்கினோலும், அம ோக்கின் 

அண்ணி தகோடுக்கும் சுரவயோன உணவுகளும், ஜில்தலன்று அவள் 
 ருகிற ம ோரும் எமகடிரய இன்னும் சற்றுக் குளுர  ஆக்கின. 
இருந் ோலும்,  றுபடி லிட்டில் அந்  ோன் தீவுக் கூட்டத்துக்மக திரும்பிப் 
மபோய், எப்மபோது  ன் இனத்ம ோடு மசருமவோம் என்ற ஏக்கம் எமகடிரய 
வோட்டிக்தகோண்மட இருந் து. 

 
திடீதரன்று ஒருநோள் அம ோக் வந்து அவசரப்படுத்தினோன். 
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''ஏய், கறுப்போ! உடமன கிேம்பு. நோம் தடல்லிக்குப் மபோகிமறோம். 
'இன்தகடோயி' கல் இருக்கும் இடத்ர  நோன் கண்டுபிடித்துவிட்மடன்!'' 
என்று தசோல்லி,  ர ரதவன்று  எமகடிரயக் கிேப்பி, தடல்லிக்கு ரயில் 
ஏறினோன். 

 
தடல்லி  கோ சமுத்திரத்தில், த ஹ்ரூலி ஏரியோவில் குடிரசப் பகுதி 

ஒன்றில் எமகடிக்கு வீடு போர்த்திருந் ோன் அம ோக். 
 
''தடல்லி... கண்கோணிப்புகள் மிகுந்  நகரம்.  ற்ற ஊர்கள்  ோதிரி 

எல்லோம் இங்மக நீ அத் ரன சுலப ோக நட ோடிவிட முடியோது. இந்  
 ோதிரி  ோடி மீரசதயல்லோம் ரவத்துக்தகோண்டு உருட்ரடக் கண்கமேோடு 
நட ோடினோல் உன்ரனப் பிடித்து உள்மே மபோட்டுவிடுவோர்கள். சுத்  ோக 
ம வ் பண்ணிக்தகோண்டு, இந்  குடிரசக்குள்மேமய அரடந்துகிட! 
என்மனோடு மசர்த்து உன்ரன லோட்ஜில்  ங்கரவப்பது எல்லோம் 
சோத்தியமில்ரல...'' என்று தசோல்லிவிட்டுப் மபோனோன் அம ோக். 
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மவரல தவட்டி எதுவும் இல்லோ ல்,  னக்கோக அம ோக் 
வோடரகக்குப் பிடித்துக் தகோடுத்திருந்  குடிரசயின் வோசலில் உட்கோர்ந்து 
வோனத்ர  தவறித்துக்தகோண்டு இருந்  எமகடிக்கு,  ற்தசயலோகத் ோன் 
அறிமுக ோனோள் சம்ப்பி. மபோபோல் வி  வோயுக் கசிரவ அவள்  ோய் 
சுவோசித்  ன் பரிசோக, இரண்டு கண்களும் இல்லோ ல் பிறந்திருந்  
சம்ப்பி, முகத்திலும் குரூர ோன வடிவங்கமேோடு இருக்கவும்... எமகடிக்கு 
அவள் மீது  னியோகக் கவனம் பதிந் து. 'முன்னோ போய்' என்று 
போசத்ம ோடு அவள் அரழத்  அவளுரடய அண்ணன் ஒருவனும், 
அவரே எடுத்து வேர்த்  முன்னோவின்  ோயும் போதி மநரம் குடிரசயில் 
இருப்பது இல்ரல என்பர யும்,  னிர யில் இருக்கும் சம்ப்பி தவளிமய 
வந்து போர்ரவயற்ற விழிகேோல் வோனத்ர  அேந்துதகோண்டு 
இருப்பர யும் போர்த் மபோது எமகடிக்கு பரி ோபம் தபோத்துக்தகோண்டது. 

 
த துவோகப் மபோய் அவளிடம் மபச்சுக் தகோடுக்க ஆரம்பித் ோன். 

வீட்டுக்கு தவளியிலும்  ன்ரனச் சீந்துவ ற்கு ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது 
என்று உணர்ந் மபோது சம்ப்பிக்கு சந்ம ோ ம்  ோங்கவில்ரல. 
எமகடியுடன்  னசுவிட்டுப் பழக ஆரம்பித் ோள். 

 
முன்தபோரு அத்தியோயத்தில் நோம் போர்த் படி, 'த ோரபல்' திருடன் 

முன்னோவும் இந்  இருவருரடய மபச்ரசயும் சிரிப்ரபயும் தூரத்தில் 
இருந்து கவனித்துக்தகோண்டு ோன் இருந் ோன். தநட்ரடயோன அந்  
கறுப்பு ஆசோமிரய சம்ப்பி கோ லிக்கிறோள் என்று த ரிந் மபோது, முன்னோ 
அர  எதிர்க்கவில்ரல. அவளுக்கு வோழ்க்ரக தகோடுக்கவும் ஒருத் ன் 
கிரடத் ோல் சரி என்ப ோகமவ 'த ோரபல்' முன்னோ முடிதவடுத் ோன். 

 
சம்ப்பிக்கும் இந்  தநட்ரடக் கறுப்பனுக்கும் உள்ே கோ ரலப்பற்றி 

ஒருநோள் அம் ோவிடம் மபசி, அவள் சம்  த்ர யும் வோங்கிவிட மவண்டும் 
என்று நிரனத்துக்தகோண்டோன் முன்னோ! 
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இ ற்கிரடமய, அம ோக் வந்து எமகடிரய சந்தித் ோன். டோக்ஸியில் 
ஏற்றிக்தகோண்டு மிகப் தபரிய பண்ரண வீடு ஒன்றின் வோசலில் 
தகோண்டுமபோய் இறக்கினோன். ''கறுப்போ... நீ ோன்  ே ேதவன்று 
 ரத்திலும் சுவரிலும் ஏறுவோமய... இந் ப் பண்ரண வீட்டுக்குள் உள்மே 
மபோய், யோர் கண்ணிலும் படோ ல் மநோட்டம் மபோட்டுவிட்டு வோ...'' 
என்றோன் எமகடியிடம். 

 
குறுகுறுதவன்று போர்த் ோன் எமகடி. ''அம ோக் சோப்... இந்  

வீட்டுக்குள்மே ோன் இப்மபோ இன்தகடோயி இருக்கு ோ?'' என்றோன் 
ஆர்வ ோக! 

 
''ஆ ோம். அலகோபோத்தில் சோமியோர்கிட்மட இருந்து திருட்டுப்மபோன 

கல் இங்மக எப்படி வந்து மசர்ந் துனு அப்புற ோ நோன் தசோல்மறன். 
இது தரோம்ப தரோம்பப் தபரிய ஆமேோட பண்ரண வீடு. பவர்ஃபுல்லோன 
ஒரு அர ச்சருரடய  கன் இங்மக இருக்கோன். உள்மே கட்டுக் கோவல் 
எப்படி இருக்கு? 'இன்தகடோயி'ரய எங்மக தவச்சிருக்கோனுங்கன்னு 
எல்லோம் தகோஞ்சம் தகோஞ்ச ோ நோ  கண்டுபிடிச்சோகணும்...'' என்று 
படபடத் ோன் அம ோக். 

 
தநோடிகூட வீணோக்கவில்ரல எமகடி. பண்ரண வீட்ரட ஒட்டியிருந்  

யூகலிப்டஸ்  ரத்தில் ஒரு பல்லி மபோல ஒட்டிக்தகோண்டவன், விரசமயோடு 
தசலுத்திய ரோக்தகட்  ோதிரி விர்தரன்று அ ன் உச்சிக்குப் மபோனோன். 
பண்ரண வீட்டுக்குள் கண்கரே ஓட்டியவன், உசரக் குச்சியோக 
வேர்ந்திருந்   ரத்ர  அப்படியும் இப்படியு ோக வரேத்து ஆட்டினோன். 
எதிர் திரசக்குப் மபோய்விட்டு,  ரம் அந்  வீட்டின் கோம்பவுண்டு மநோக்கி 
வரேந்   ருணம் போர்த்து, கவண் கல்லில் இருந்து எறிந்  கல்  ோதிரி 
விடுபட்டு, பறக்கும் அணில் மபோல கோற்றில் மி ந்து கோம்பவுண்ட் 
உச்சிரயப் பிடித்துக்தகோண்டோன் எமகடி. 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

கோம்பவுண்டின் மீது இருந்து அவன்  ரல திடுக்தகன்று 
 ரறந்துமபோனது. நிமிடங்கள் கரரந்துதகோண்டு இருக்க... யோருக்கும் 
சந்ம கம் வரோ படி மரோட்டின் எதிர்ப் பக்க ோக ஒதுங்கி 
நின்றுதகோண்டோன் அம ோக். கிட்டத் ட்ட 20 நிமிடங்கள் ஓடியிருக்கும். 
பண்ரண வீட்டின் தபருங்க வு மலசோகத் திறந் து. இரடதவளிக்குள் 
இருந்து எட்டிப் போர்த் து எமகடிமய ோன்! அம ோக் நிற்குமிடத்ர  
கண்கேோல் கவ்விப் பிடித் வன், ''சீக்கிரம் உள்மே வோங்க சோப்...'' என்று 
அரழத் ோன் ஜோரடயோல். 

 
கிடுகிடுக்கும் இ யத்ம ோடு ஓட்டமும் நரடயு ோக பண்ரண 

வீட்டுக்குள் புகுந் ோன் அம ோக். பங்கேோவுக்குள்மேமய தூரத்தில் 
எங்மகோ ஒரு புல்தவட்டும் இயந்திரம் உறுமுவது மகட்டது. தசயற்ரக 
நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து  ண்ணீர் சிலுசிலுத்துக்தகோண்டு இருந் து. 
பண்ரண வீட்டுக் கட்டடத்ர ச் சுற்றி அடர்த்தியோக வேர்ந்திருந்  
ஏரோே ோன  ரங்கள் ோன் இப்மபோது அவர்களுக்கு உ வி புரிந் ன. 
 ரங்களுக்கு இரடயில் நின்றுவிட்டோல்,  அங்மக ஆள் இருப்பது 
த ரியோது. அப்படியரு அடர்த்தி. 

 
''ஒரு ரவுண்டு இங்கிருந்ம  போர்த்துட்மடன் சோப். தபரிசோக் 

கோவலுக்கு யோரும் இல்ரல. எப்பவோச்சும் ோன் ஆட்கள் வருவோங்க... 
மபோவோங்க மபோலிருக்கு. ம ோட்டக்கோரங்க தரண்டு மபரு, எடுபிடிக்கு 
தரண்டு மபரு ோன் தவளிமய நட ோடுறோங்க... பங்கேோமவோட 
தசக்யூரிட்டிகூட தரோம்ப அசோல்ட்டோத் ோன் ஓர ோகப் படுத்து 
தூங்குறோன்...'' என்றோன் எமகடி. 

 
''மவதறன்ன போர்த்ம ?'' 
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''கோம்பவுண்ட் சுவர் ம மல இருந்து போர்த்  வரகயில், இது 
த ோத் ம் மூணு அடுக்குக் கட்டடம். பின்னோடி நீச்சல் குேம் இருக்கு. 
அர யட்டி ஒரு அழகோன ஓய்வு  ண்டபம் இருக்கு. அம ோ, அந் ப் 
புல் ரரரய ஒட்டி தரோம்ப அழகோன ஒரு மகோயிலும் 
கட்டிதவச்சிருக்கோங்க. எனக்கு நிச்சய ோத் த ரிஞ்சுமபோச்சு. நோம் ம டி 
வந்  'இன்தகடோயி' கல் அங்மக ோன் இருக்கணும்! வோங்க, இப்பமவ 
மபோயி எடுத்துகிட்டு வந்துடலோம்!'' 

 
எமகடியின்  ரலயில்  ட்டினோன் அம ோக். ''நீ கண்ணோல 

போர்த் து நோரலந்து மபரோ இருக்கலோம். எனக்தகன்னமவோ இருபது 
முப்பது மபர் இந்  பங்கேோவுக்குள் இருக்கலோம்னு ம ோணுது. இந்  
 ரங்கரேவிட்டு நோம் முன்னோடி நகர்ந் ோமல  ோட்டிக்குமவோம்!'' 

 
''அப்படின்னோ, இன்னிக்கு ரோத்திரி  றுபடி வரலோம் சோப். கவரலமய 

படோதீங்க. நோன் யோர் கண்மலயும் படோ  எடுத்துக் தகோடுக்கமறன் 
உங்களுக்கு!'' 

 
இப்மபோது அம ோக், கோம்பவுண்டுக்கு ம மல தபோருத்தியிருந்  

சுழல் விேக்குகரேக் கோட்டினோன். இரவு மநரத்தில் சக்திவோய்ந்  அந்  
விேக்குகள் பண்ரண வீட்டின் ஒவ்தவோரு மூரலரயயும்  டவிப் 
போர்த்துக்தகோண்மட இருக்கும். ஒமர ஒரு தசகண்ட் இந்  
 ரங்கரேவிட்டுக் கடந்து புல்தவளிக்குப் மபோனோலும் கோட்டிக் 
தகோடுத்துவிடும். கட்டோயம் 'க்மேோஸ் சர்க்யூட்' மக ரோவும் ரவத்து 
தசக்யூரிட்டி ஆட்கள் கண்கோணித்துக்தகோண்டு ோன் இருப்போர்கள், 
இரவில்! இவன் விேக்கியர  விழிகள் விரியக் மகட்டுக்தகோண்ட எமகடி, 
''அப்ப நோம் என்ன ோன் தசய்யலோம் சோப்?'' 
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''தபோறு!'' என்ற அம ோக், இன்னும் 15 நிமிடங்கள் அங்மகமய 
கழித் ோன். சட்தடன்று பிரகோச ோகி, ''அம ோ, கோர் நிறுத்துறதுக்கோக 
இரண்டு த ட் இருக்கு போர்த்தியோ...?'' 

 
எமகடி போர்த்துவிட்டுத்  ரலயோட்டினோன். 
 
''அந்  தலோக்மக ரன நல்லோப் போர்த்துக்மகோ! நீே ோன அந்  கோர் 

த ட்கரேத் த ோட்டுவிட்டோல், அப்புறம் ஃமபோகஸ் விேக்மகோ, 
மக ரோமவோ உன்ரன கவனிக்க முடியோது. அந்  த ட் வழியோகமவ 
நடந்துமபோனோல் என்ன வருது?'' 

 
''அபோரம் சோப். கதரக்டோ அந் க் மகோயிமலோட முரன வருது!'' 
 
''அவ்வேவு ோன்... நீ அந்  த ட்ரட அரடகிற வரர ோன் 

பிரச்ரன.  த் படி மவரலரய முடிக்கிறது சுலபம்! வோ, இப்ப நோ  
கிேம்பலோம்!'' 

 
எமகடி  றுபடி குடிரச ஏரியோவுக்கு வந் மபோது சம்ப்பி 

வோசலில் ோன் உட்கோர்ந்திருந் ோள். 
 
''எங்மக உன் போசக்கோர அண்ணரனக் கோமணோம்?'' என்றோன். 
 
''இப்பல்லோம் எங்க அண்ணன் எங்மக மபோகுது... எப்ப வருதுன்மன 

புரியரல... வீட்டுல நோன்  ட்டும்  னியோ கிடந்து தரோம்ப 
தவறுத்துப்மபோச்சு!'' என்றவரே, போவ ோகப் போர்த் ோன் எமகடி. 

 
''சம்ப்பி... எத் ரன நோரேக்கு ோன் உங்க அண்ணனும் அம் ோவும் 

உன்ரனப் போர்த்துக்க முடியும். ஆயிரம் இருந் ோலும் அவங்க உன்ரன 
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எடுத்து வேர்த் வங்க, அவ்வேவு ோமன... நோன் இந்  ஊருக்கு வந்  
மவரல சீக்கிரம  முடிஞ்சிடும்னு நிரனக்கிமறன். என்மனோட வந்திடு 
தீவுக்கு!'' 

 
சம்ப்பியின் முகத்தில் த ன்பட்ட  கிழ்ச்சி அரலகரேக் 

கிரகித் வனோக, ''அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்தகல்லோம் நோன் 
ஜோர்கண்ட்  ோநிலத்தில் இருந்து வந் வன்னு தசோல்லிதவச்சிருக்மகன். 
என் மபரு ஜிபோ மகோர்வோனு ோன் எல்லோரும் நிரனச்சிருக்கோங்க. வந்  
கோரியம் முடியற வரரயிலும் எல்மலோரும் அப்படிமய நிரனக்கட்டும். என் 
மவரல முடிஞ்சதும  நோன் கிேம்பிடுமவன். ஆனோ, நீ இல்லோ  இந்  
ஊரரவிட்டு நகரமவ  ோட்மடன், த ரிஞ்சு ோ?'' என்று தசோல்ல, ஈறுகள் 
த ரியச் சிரித் ோள் சம்ப்பி. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 எமகடிக்கு ஒரு சல்யூட்! 
 
  ''என்மனோடு மசர்ந்து தீவுக்கு வந்துவிடு!'' என்று எமகடி 

தசோல்ல... சம்ப்பியின் போர்ரவ இல்லோ  விழிகளிலும் 
ஓர் ஒளி போய்ந்து  ரறந் து. ஆதிவோசி எமகடி 
உற்சோக ோனோன். 

 
''நீ எங்க தீவில் எந்  மவரலயும் தசய்ய 

மவண்டோம். அங்மக ஏரோே ோ கோடு இருக்கு. வரகவரகயோ, சுரவயோன 
பழங்கள் இருக்கு. கடல் நிரறய மீன் இருக்கு. வயிறோரச் 
சோப்பிட்டுக்கிட்மட இருக்கலோம். இங்மக  ோதிரி கள்ேம் கபட ோன 
 னு ங்க அங்மக 

 
கிரடயோது. அதுவும்  விர, எங்கமேோட  ந்திர குரு 'மநோகோய்'கிட்மட 

தசோல்லி, எப்படியோவது உனக்கு போர்ரவ திரும்பக் கிரடக்கவும் முயற்சி 
பண்ணுமவன்!'' 

 
சம்ப்பி கலகலதவன்று சிரித் ோள். ''இந்  ஊர்ல இருக்கிற த த் ப் 

படிச்ச டோக்டர்கமே தபரும் போடுபட்டுத் ோன் எனக்கு போர்ரவ வரவரழக்க 
முடியும், புரியு ோ? அதுக்மக பல லட்ச ரூபோய் தசலவோகும்னு 
தசோல்லிட்டோங்க. என் அண்ணன் ோன் பணத்ர த் திரட்டி கண் 
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ஆபமர னுக்கு ஏற்போடு பண்ணப்மபோறோன். நீ தசோல்ற தீவுல மூலிரக, 
பச்சிரல எல்லோம் வச்சு உன் 'மநோகோய்' என்ன பண்ணிட முடியும்?'' 
என்றோள். 

 
சம்ப்பியின் கன்னத்ர  த துவோகத் த ோட்டுச் தசோன்னோன் எமகடி, 
 
''இம ோ போரு... என் கனவுக்குள்மே இருந்  தபோண்ணு நீ ோன். 

உன்ரன சந்திக்கிறதுக்கோகத் ோன் புனி  த ய்வம் 'புலுகோ' என்ரன 
இங்மக அனுப்பிதவச்சிருக்கு. 'மநோகோய்' பத்தி உனக்குத் த ரியோது. 
தசத்துப்மபோனவங்கரே  றுபடி உயிமரோட தகோண்டுவர்ற ஒரு கரல 
 ட்டும் ோன் அவருக்குத் த ரியோது. ஆனோ, உன் கண் போர்ரவரய 
திரும்பக் தகோண்டுவர்றத ல்லோம் அவமரோட  ந்திர சக்திக்கு தரோம்ப 
சோ ோரணம்!'' 

  
''உன்மனோட நோன் வரணும்... அவ்வேவு ோமன! எதுக்கோக 

இப்படிதயல்லோம் ஆரச கோட்டுமற?'' 
 
''நோன் தசோல்றது சத்தியம் சம்ப்பி. 'மநோகோய்'  ன் உடம்புக்குள் 

இருந்து விடுபட்டு இந்  உலகத்ம ோட எந்  மூரலக்கும் பறந்து மபோற 
அேவுக்கு சக்திதகோண்டவர். அவருக்கு என்ரன தரோம்பப் பிடிக்கும். 
எனக்கும்கூட அந் க் கரலரயக் கத்துக்தகோடுத் ோரு. ஆனோ, நோன் ோன் 
அர  முயற்சி பண்ணிப் போர்த் தில்ரல...'' 

 
எமகடியின் ம ோரேத் த ோட்டுத்  ழு ழுத் ோள் சம்ப்பி... 

''எதுவோனோலும் சரி... எனக்கும்கூட கடவுள் ஏம ோ ஒரு 
கோரணத்ம ோட ோன் உன்ரன அனுப்பிதவச்ச ோத் ம ோணுது. நீ 
மபோகும்மபோது நோன் உன்மனோட வந்திடமறன்... சரியோ? நீமய வந்து என் 
அம் ோவிடமும் அண்ணனிடம் மபசு!'' 
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''ம்! மநரம் போர்த்து வந்து மபசுமவன்! அதுவரர ஒண்ணு  ட்டும் 
 னசுலதவச்சிக்க... உனக்கும் எனக்கும் ோன் என் மபரும் ஊரும் 
த ரியும். இந்  ஏரியோவில் இருக்கும்  த் வங்களுக்தகல்லோம் நோன் 
ஜிபோ மகோர்வோ. ஜோர்கண்ட்  ோநிலத்துக்கோரன், ரரட்டோ?'' 

 
மவக மவக ோகத்  ரலயோட்டினோள் சம்ப்பி. 

 
அம  தினம்  ோரல எமகடியின் குடிரசக்குள் அதிரடி புதிரடியோக 

இரண்டு மபர் வந் ோர்கள். இஞ்சி கலரில்  ரலமுடி ரவத்திருந் வனுக்கு 
40 வயதுக்கு ம ல் இருக்கும். இன்தனோருத் ன் படு  ோடர்ன் கட்டிங்கில் 
முடி ரவத்திருந் ோன். வயசிலும் தரோம்பக் குரறவோகத் த ரிந் ோன். 
தரோம்ப கட்டு ஸ் ோக இருந் ோர்கள். ம ோளில் முரட்டு சணல் ரபகரே 
 ோட்டியிருந் ோர்கள். 

 
இஞ்சித்  ரலயன் ோன் அதிகம் மபசினோன் - 
 
''ம ோழர் ஜிபோ மகோர்வோ! எங்களுக்குத்  கவல் 

தசோல்லக்கூடியவர்கள் இந்  தடல்லி  ோநகரின் ஒவ்தவோரு மூரலயிலும் 
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இருக்கிறோர்கள். நீங்கள் இங்மக ரகசிய ோக வந்து  ங்கி இருப்பர க் 
மகள்விப்பட்டுத் ோன் ம டி வந்ம ோம். ந து ஜோர்கண்ட்  ோநிலத்தில் ஆட்சி 
அதிகோரம் என்ற தபயரோல் நடக்கும் அடக்குமுரறகளுக்கு ஒரு முடிவு 
கட்டுகிற புனி ப் பணியில் உங்கரேயும் இரணத்துக்தகோள்வ ோக 
முடிதவடுத்துவிட்மடோம்!'' - தபோதுக் கூட்ட ம ரடயில் மபசுகிற 
த ோனியிமலமய இருந் து அது. 

 
எமகடிக்கு சத்திய ோக எதுவும் புரியவில்ரல. வந் வமனோ, 
 
''ம ோழமர! நீங்களும் எங்கரேப்மபோன்ற புரட்சித் திட்டத்ம ோடு ோன் 

இந்தியத்  ரலநகர் தடல்லிக்குள் ஊடுருவி இருக்கிறீர்கள் என்பது 
எங்களுக்குத் த ரியும். நோம் ஏன் இரணந்து தசயல்பட்டு அர  
சோதிக்கக் கூடோது?'' என்ற இஞ்சித்  ரலயன், ''என் மபர் போபுலி. இம ோ 
இவன் தபயர் உ ய்...'' என்று தசோல்லி, எமகடியின் ரககரேப் பற்றிப் 
மபய்த் ன ோகக் குலுக்கினோன். 

 
 ன்ரனப்மபோலமவ கன்னங்கறுத்  ம கமும், மு ரல  ோதிரி 

அகண்ட  ோரடயும், சுருட்ரட சுருட்ரடயோன  ரலமுடியும் இருப்பர க் 
கவனித் ோன் எமகடி. ஜோர்கண்ட் ஆதிவோசிகளுக்கும் லிட்டில் அந்  ோன் 
ஆதிவோசிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய உருவ ஒற்றுர  அவரன உள்ளூர 
வியக்கரவத் து.  ன்ரன ஆப்பிரிக்க ஆசோமி என்று நிரனத்து கூட்டு 
மசர்த்துக்தகோண்ட ரநஜீரிய ம ோசடிக்கோரன் நிரனப்பும் வந் து 
எமகடிக்கு! 

 
எந் ப் புற்றில் எந் ப் போம்மபோ... இவர்களிடம் ஏ ோந்து சிக்கக் 

கூடோது என்று முடிதவடுத் ோன். 
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''உங்கரே தவளிப்படுத்திக்தகோள்ே நீங்கள்  யங்கலோம். ஆனோல், 
 ண்ணின் ர ந் ரோன உங்களிடம் எங்கரே தவளிப்படுத்துவதில் 
எங்களுக்குத்  யக்கம் இல்ரல. ' ோமவோயிஸ்ட் தரவல்யூ னரி தசன்டர்' 
என்ற அர ப்பில் நோங்கள் இருக்கிமறோம். சுருக்க ோக எம்.ஆர்.சி! 
எங்களுரடய நக்ஸல் இயக்கம் தவடித்  குண்டுகளில் எத் ரனமயோ 
துமரோகிகளின் உடல்கள் சி றிக் கோற்றில் பறந்திருக்கிறது!'' - என்று 
இரேயவன் உ ய் தசோல்ல... எமகடிக்குள் உர ப்பு எடுக்க 
ஆரம்பித் து. 

 
''பணத் திமிர் பிடித்  கூட்டம் ஒன்று வே ோன நம்  ண்ரணத் 

த ோடர்ந்து சுரண்டிக்தகோண்மட இருக்கிறது. கனி ங்கரே தவட்டி 
எடுக்கிமறோம் என்ற தபயரில், த ோழிற்சோரலகளும் சுரங்கங்களும் 
அர த்து அர தியோன ந து ஆதிவோசி வோழ்க்ரகரய த ோத்  ோகச் 
சீரழித்துவிட்டோர்கள். அற்ப ோன கூலிரயக் தகோடுத்துவிட்டு, 
இயற்ரகயின் வேங்கரே நம் ரகயோமலமய ம ோண்டித்  ரச் தசோல்லி, 
அர க் மகோடிகளில் தகோண்டுமபோய் விற்கும் அந் க் கூட்டத்துக்கு 
அரசோங்கமும் உடந்ர யோக இருக்கிறது. அவர்களுக்தகல்லோம் போடம் 
புகட்டும் மவரலரய நோம் ஒன்றோகச் மசர்ந்து தசய் ோல்... இன்னும் 
சிறப்போக இருக்கும் அல்லவோ?'' 

 
எமகடி மிரே மிரே முழித் ோன். 
 
''நம் நிலங்கரே  ட்டு ோ அவர்கள் ஆக்கிரமித்துவிட்டோர்கள்? நம் 

இனத்துப் தபண்கமேோடு வன்புணர்ச்சிதகோள்கிறோர்கள். அத் ரனக்கும் 
கோரணம் பணத் திமிர். சர்வோதிகோர எண்ணம் பரடத்  அரசோங்கத்தின் 
ஆ ரவு!'' 

 
''இப்மபோது நோன் என்ன ோன் தசய்ய மவண்டும் என்கிறீர்கள்?'' 
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''தகரில்லோ யுத் த்தில் எங்கமேோடு இரணயுங்கள் என்கிமறோம். 
புதிய இந்தியோரவப் பரடக்கக் ரக தகோடுங்கள் என்கிமறோம். 
உங்களுக்கோன துப்போக்கி எங்களிடம்  யோரோக இருக்கிறது!'' 

 
''துப்போக்கி எல்லோம் சுட்டு எனக்குப் பழக்கம  இல்ரல!'' - 

ஒடுங்கினோன் எமகடி. 
 
''மயோசியுங்கள் ம ோழமர... உங்களுக்கு ம லும் அவகோசம் 

 ருகிமறோம்!'' என்ற இருவரும், ரோணுவ ஸ்ரடலில் சுழன்று திரும்பி, 
வோசலுக்குப் மபோய் நின்றோர்கள். அங்கிருந் படிமய, ''நோட்டுக்கோக... நம் 
ஆதிவோசி  க்களின் நலனுக்கோக... எந் த் தியோகமும் தசய்யத்  யோரோக 
இருங்கள். நோங்கள்  றுபடி வருமவோம்!'' என்று தசோல்லிவிட்டு, ஓங்கி 
ஒரு சல்யூட் அடித்து, ''இயக்கத்துக்கும் தியோகத்துக்கும் தசவ்வணக்கம்!'' 
என்று முழங்கிவிட்டு, ம ோட்டோர் ரசக்கிளில் கிேம்பிப் மபோனோர்கள். 

 
 ோர்ச் 20-ம் ம தி, அம ோக் ரோஜ்புத் அவசர ோக ஓடி வந் ோன். 

''மடய் கறுப்போ! சூப்பர் க்ளூ ஒண்ணு கிரடச்சிருக்குடோ! இன்னும் மூணு 
நோள் கழிச்சு அந் ப் பண்ரண வீட்டில் ஒரு தபரிய போர்ட்டி 
நடக்கப்மபோவு ோம்.  ந்திரிமயோட  கன் ஏம ோ ஒரு தபரிய மகஸ்ல 
இருந்து விடு ரல ஆனதுக்குத் ோன் இந்  போர்ட்டியோம்...'' 

 
''ஐமயோ, அப்படின்னோ வழக்கத்ர விட அதிக ோன ஆட்கள் அங்மக 

இருப்போங்கமே...'' 
 
''அ ோன் ந க்கு வசதிமய! இம ோ இந்  யூனிஃபோர்ர  தவச்சிக்க. 

அன்னிக்கு ரோத்திரி 10  ணிக்கு பண்ரண வீட்டுக்குள்மே நீ இர  
 ோட்டிக்கிட்டு எப்படியோவது மபோய்ச் மசர்ந்துடமற... போர்ட்டிக்கு உணவு 
சப்ரே பண்ற குரூப் இந்  யூனிஃபோர்ம்ல ோன் வரப்மபோகுது. அ னோல, 
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பங்கேோவுக்குள்மே அன்னிக்கு ரோத்திரி நீ அங்மக இங்மக 
நட ோடினோலும் யோருக்கும் சந்ம கம் வரோது!'' 

 
''பிர ோ ம் சோப்! இது மபோதும். நோன் கதரக்டோ அந்  கோர் த ட் 

ஓர ோமவ மபோயி, மகோயிலுக்குள்மே இருந்து 'இன்தகடோயி' கல்ரலக் 
தகோண்டுவந்திடுமவன்!'' 

 
''நல்லது! அந்  பங்கேோவுக்குள்மே இருக்கிற வரரக்கும் உன் 

மபரு  ர் ோ!'' 
 
''அத ன்ன மபரு?'' 
 
''அது அப்படித் ோன். தடல்லி ஏரியோவுல த ோத்  ோ பத்துப் மபரு 

இருக்குற இடத்துல ஒருத் னோவது சர் ோ என்கிற தபயரில் இருப்போன். 
அ னோல, அங்மக உன்ரன  றிச்சு யோர் மகட்டோலும் 'சர் ோ'னு 
தசோல்லிட்டு நகர்ந்துக்கிட்மட இரு!'' 

 
''ஆனோ, ரோத்திரியில் ரலட் தவளிச்சம் தவள்ேம்  ோதிரி போயும்னு 

தசோன்னீங்கமே... நோன் மகோயிரல தநருங்குறர  யோரோவது 
போர்த் ோல்..?'' 

 
''அதுக்கும் ஒரு ஐடியோ தவச்சிருக்மகன். தரண்டு கோர் த ட்டுக்கும் 

நடுவில் ோன் அந்  பண்ரண வீட்மடோட த யின் சுவிட்ச் மபோர்டு இருக்கு. 
மு ல் த ட்ரட எப்படியோவது  ோண்டிப் மபோயிட்டோ, அந்  த யின் 
மபோர்டில் இருந்து 'ஃப்யூரஸ' பிடுங்கிடலோம்.  றுபடி தஜனமரட்டர் 
மபோடற வரரக்கு ோச்சும் த ோத்  ஏரியோவும் இருட்டில் ோன் 
மூழ்கிக்கிடக்கும். அந்  மூணு நோலு நிமி ம் உனக்குப் மபோ ோ ோ, 
மவரலரய முடிக்க?'' 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

'' ோரோேம் சோப். ஆனோ, 'ஃப்யூஸ்'னோ அது எப்படி இருக்கும்? 
எப்படி அர ப் பிடுங்கணும்?'' 

 
''என்மனோட வோ!'' என்று அந்  குடிரச ஏரியோரவ ஒட்டியிருந்  

மகோயிலுக்குக் கூட்டிப் மபோனோன் அம ோக். த யின் மபோர்ரட தநருங்கி, 
அ ன் உமலோகக் க ரவத் திறந் ோன். 

 
''இம ோ தவள்ரேப் பீங்கோன் ச ோசோரம் இருக்கு போரு. இ ோன் 

ஃப்யூஸ். இர  இப்மபோ பிடுங்கு போர்ப்மபோம்!'' 
 
எமகடி பயந் ோன். ''ஒண்ணும் ஆகோது... ர ரிய ோப் பிடுங்கு!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

       
  
எமகடியின் உடலில் ரத் க் கோட்மடரி! 
 
அம ோக் ரோஜ்புத் கோட்டிய பீங்கோன் ச ோசோரத்ர , த யின் 

மபோர்டில் இருந்து பிடுங்கினோன் எமகடி.  டக்தகன்று 
த ோத் க் மகோயிலும் இருளில் மூழ்கிவிட, தசல்மபோனோல் 
ரலட் அடித்து த யின் மபோர்ரடக் கோட்டிய அம ோக், 
''அர  அங்மகமய திரும்ப  ோட்டு!'' என்றோன் அவசர ோக. 

எமகடி  ோட்டவும்,  றுபடி மகோயில் விேக்குகள் உயிர்தபற்றன. 
ஸ்பீக்கரும் பஜன் போடலில் அதிர ஆரம்பித் து. 

 
எமகடிக்கு த்ரில்லோகி விட்டது.  ளுக்தகன்று  றுபடி பிடுங்கினோன். 

 றுபடி இருட்டு. போட்டு அடங்கியது. மகோயிலுக்குள் சலசலப்பு. 
ப றிப்மபோன அம ோக், ''மடய்... தபோழுதுமபோகோ  நடத்துற 
விரேயோட்டோ இது?  ோட்டுடோ  றுபடி!'' என்று அ ட்டினோன். எமகடி 
 றுபடி ஃப்யூரஸ  ோட்டிவிட்டு ரக  ட்டிச் சிரித் ோன். 

  
ஒரு அலோரம் கடிகோரத்ர  எமகடியிடம்தகோடுத் ோன் அம ோக். 

''இர  நல்லோப் போர்த்துக்மகோ. தினமும் ரோத்திரி பதிமனோரு  ணி முப்பது 
நிமி த்துக்கு இது சத் ம் மபோடும். அ ோன் உனக்கு சிக்னல்.  ோர்ச் 23-
ம் ம தி ரோத்திரி பத்து  ணி சு ோருக்கு, யூனிஃபோர்ம ோட நீ பண்ரண 
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வீட்டுக்குள்மே மபோயிடு.  ரங்களுக்குப் பின்னோல்  ரறஞ்சு நில்லு. 
இந்  அலோரம் அடிச்சதும   ரங்கரேவிட்டு மவக ோ தவளிமய வந்து, 
மு லோவது கோர் த ட்ரடத்  ோண்டிப் மபோயிடு.  ப்பித்  வறி யோரோச்சும் 
உன்ரன  றிச்சுக் மகட்டோ, சோப்போடு சப்ரே வந்  குரூப்மபோடு வந்  
 ர் ோ அப்படின்னு தசோல்லிக்க. அமநக ோ எல்லோர் கவனமும் அந்  
வீட்டுக்குப் பின்பக்கம் நீச்சல் குேத்ர  ஒட்டி நடக்கப்மபோற 
போர்ட்டியில் ோன் இருக்கும். அ னோல, உனக்கு சிக்கல் எதுவும் 
இருக்கோது. ஃபியூரஸப் பிடுங்கிட்டு, மகோயிலுக்குள்மே மபோயி, 
'இன்தகடோயி' கல்ரலத் தூக்கிக்கிட்டு எஸ்மகப் ஆயிடணும். மூணு நோலு 
நிமி த்துக்குள்மே அத் ரனயும் நடக்கணும்!'' 

 
இப்மபோது எமகடி அந்  சந்ம கத்ர க் மகட்டோன். 
 
''எமகடி அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள் இருக்கும்மபோது, நீங்க எங்மக 

இருப்பீங்க சோப்... தவளியிலோ?'' 
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''கிரடயோது. நோன் என் லோட்ஜ் ரூமில் ோன் இருப்மபன். 
உனக்குத் ோன் லோட்ஜ் எங்மக இருக்குன்னு த ரியும ... மநரோ அங்மக 
வந்து மசரு!'' 

 
''சோப்... அதுக்கு அப்புறம் எவ்வேவு சீக்கிரம் முடியும ோ, என்ரனத் 

தீவுக்குக் கூட்டிட்டுப் மபோயிடணும், சரியோ?'' 
 
''நிச்சய ோ!'' 
 
''என்மனோட மசர்ந்து இன்தனோருத் ரும் வர்றோங்க... அதுக்கும் 

டிக்தகட் வோங்கிதவச்சிடுங்க!'' 
 
அம ோக் ரோஜ்புத் இப்மபோது நிஜ ோகமவ அதிர்ச்சியோகப் போர்த் ோன். 
 
''ஆ ோம் சோப்.  னசுக்குப் பிடிச்ச ஒரு தபோண்ரணப் போர்த்து 

கல்யோணம் பண்ணிக்க ஆரசன்னு தசோன்மனமன... அப்படி ஒரு 
தபோண்ரண நோன் போர்த்துதவச்சிட்மடன்.'' 

 
''உன் மூஞ்சிக்கும் ஒரு தபோண்ணு கிரடச்சிருக்கோ? யோருடோ அது?'' 
 
எமகடியின் முகத்தில் இதுவரர போர்த் றியோ  ஓர் இறுக்கம் 

பரவுவர க் கவனித் ோன் அம ோக். க்ரே ோக்ஸில் வந்து இவரன 
எரிச்சல்படுத்தி கோரியத்ர க் தகடுத்துக்தகோள்ேக் கூடோது என்று 
முடிதவடுத் ோன். 

 
''சரிடோ! அந் ப் தபோண்ணுக்கும் மசர்த்ம  டிக்தகட் மபோடமறன்!'' - 

கட்ரட விரரல உயர்த்திக் கோட்டினோன். எமகடி முகத்தில் இப்மபோது 
தஜோலிப்பு! 
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அன்ரறக்கு ரோத்திரி எமகடிக்குத் தூக்கம் வரவில்ரல. 'இன்தகடோயி' 
கல்ரல எடுத்துக்தகோண்டு தீவில்  றுபடி மபோய் இறங்குவர யும், 
 ன்மனோடு மசர்ந்து வந்திருக்கிற சம்ப்பிரயப் போர்த்து ஆதிவோசிகள் 
ஆச்சர்யப்படுவர யும்... தவற்றி வீரனோகத் திரும்பிய  னக்கும் 
சம்ப்பிக்கும் எந் க் மகள்வியும் மகட்கோ ல்,  ன் ஆதிவோசி 
இனத்துக்கோரர்கள் திரு ணம் தசய்துரவப்பர யும் கற்பரனச் சோரலயில் 
சுக ோக ஓட்டிப் போர்த்துக்தகோண்மட இருந் ோன் எமகடி. 

 
 ந்திர குரு மநோகோயின்  ன ோர்ந்  வோழ்த்துகளும், ஆதிவோசி 

ஜனங்களின் உற்சோகக் கூக்குரலும் அவனுக்குள் ஒலித்துக்தகோண்மட 
இருக்க... சட்தடன்று எமகடியின் கோதுகள் விரடத் ன. இப்மபோது 
நிஜ ோகமவ சில சலசலப்புகளும் சத் ங்களும் மகட்க ஆரம்பித் ன. 
அதுவும் எதிரிமலமய இருக்கும் சம்ப்பியின் குடிரசக்குள் இருந்து! 
முரட்டுத் ன ோன உறு ல்கள், தபோருட்கள் அதிமவக ோக உருளும் 
சத் ங்கள், திடீதரன்று எழுந் து சம்ப்பியின் அவலக் கிறீச்சிடல்! 

 
மு லோளியின் கட்டரேக்குப் பணிந்  மவட்ரட நோய்மபோல் 

விருட்தடன்று எழுந்து நின்றோன் எமகடி. எதிர் குடிரசக்குள் இருந்து 
 றுபடியும் ஓங்கிக் மகட்டது சம்ப்பியின் தீன ோன குரல். ஆதிவோசி 
போய்ந் ோன் ஒரு மிருக ோக! 

 
குடிரசக்குள் இரண்டு முரட்டுப் புதியவர்கள் ஆக்கிரமித்திருக்க... 

அதில் உயர ோக இருந் வனின்  ோக்கு லில் சிக்கி சம்ப்பியின் அண்ணன் 
சுருண்டு கீமழ சரிந்துகிடக்க... சம்ப்பிரய கீமழ  ள்ளி அவள் மீது 
படர்ந்திருந் ோன் குட்ரட  னி ன். கோட்சிரயப் போர்த்   ோத்திரத்திமலமய 
எமகடி உடம்பின் அத் ரன அணுக்களும் ஆக்மரோ  ோகத் துடிப்பு 
தகோள்ே... அடுத்  சில நிமிடங்களுக்கு நிர்தூளி ஆனது குடிரச. 
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குட்ரடயரனப் மபோட்டுத் துரவத்த டுத் ோன் எமகடி. ரகயில் 
கத்திமயோடு  ோவி வந்  உயர ஆசோமி இவரனப் பிடித்து இழுக்க... முன் 
ரகயில் ஒரு தவட்டு வோங்கிக்தகோண்மட அவரனயும் எமகடி சுழற்றித் 
 ள்ளினோன். சம்ப்பியிடம் இருந்து குட்ரடயரன பிரித்த டுத்துத் 
 ரரயில்  ள்ளியவன்,  னது கோலோல் அவரன அழுந்  அமுக்கியபடிமய, 
சற்றும் எதிர்போரோ  ஒரு கோரியம் தசய் ோன். உயர ோனவன் ஓங்கிய 
கத்திக்குத் துளியும் பயப்படோ ல் ரககரே நீட்டித்  டுத் வன், 
அவனுரடய ரககரே பின்பக்க ோக முறுக்கிப் பிடித்துக்தகோண்டு, 
குரல்வரேரயப் பிடித்துக் கடித் ோன். 

 
கிட்டத் ட்ட ஒரு ரத் க் கோட்மடரியின் தவறிமயோடு பதிந்து புகுந்  

பற்கள் உயர ஆசோமிரய சுத்  ோகச் தசயலிழக்கச் தசய் து. எமகடியின் 
விமநோ  முக அர ப்பு  ற்றும் ரத்  தவறிரயப் போர்த்துக் குட்ரடயன் 
கதி கலங்கிப்மபோனோன்.  ோவிப் மபோய் குடிரச வோசரலத் திறந்துதகோண்டு 
அவன் மு லில் ஓட... எமகடியிடம் இருந்து மபோரோடி விடுபட்டு 
பின்னோடிமய பறந் ோன் உயர ஆசோமி. 

 
 ண்ரட பிேந்து, உடம்தபங்கும் கோயங்களுடன் சம்ப்பியின் 

அண்ணன்  ரரயில்கிடக்க... போர்ரவயில்லோக் கோ லிரய ஆறு லோக 
அரணத்துக்தகோண்டோன் எமகடி. 

 
''இனியும் உன்ரன நோன்  னியோவிட முடியோது, சம்ப்பி. இன்னும் 

நோலஞ்சு நோளுக்குள் நோம் தீவுக்குக் கிேம்பிடலோம். அதுவரரக்கும் 
உனக்கு இது ோன் போதுகோப்பு!'' என்றபடிமய,  ன் கழுத்தில் கிடந்  
எலும்பு  ோரலரய எடுத்து அவள் கழுத்தில்  ோட்டினோன். 
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'' ந்திர குரு மநோகோய் எனக்கு  ோட்டிவிட்டது இது. இர  
 ோட்டியிருக்கிற வரரயில் உயிருக்கு ஒரு ஆபத்தும் வரோது!'' 
என்றவனிடம், 

 
''அப்மபோ உனக்கு ஆபத்து வந்திட்டோ?'' என்றோள் சம்ப்பி. 
 
''பயப்படோம ! எங்கமேோட 'புலுகோ' குடியிருக்கும் 'இன்தகடோயி' 

கல்ரல இன்னும் தரண்டு நோளில் நோன் எடுத்திடுமவன். அதுக்கப்புறம் 
என்ரனச் சுற்றி இருக்கிற யோருக்கும  எந்  ஆபத்தும  வரோது!'' 

 
''கல்லோ? அது எங்மக இருக்குது?'' 
 
''இம  ஊரில் ோன். ஒரு பண்ரண பங்கேோவுக்குள். யோருக்கும் 

த ரியோ  அங்மக மபோய் அர  எடுக்கப் மபோமறன்!'' 
 
''யோமரோட பண்ரண பங்கேோ அது?'' 
 
''யோமரோ அர ச்சர் ரபயனோம ... விமவக் விக்கி ரோய்!'' 
 
த ோடர்கிறது - கனவுக் கன்னியின் ரடரி! 
 
 ப்னம் சக்மஸோனோவோகிய என் ரடரிரய வோசகர்கேோகிய நீங்கள் 

த ோடர்ந்து படித்து வருகிறீர்கள். ம ோற்றத்தில் அச்சு அசலோக 
என்ரனப்மபோலமவ இருக்கும் ரோம் துலோரியின் மபோட்மடோரவப் போர்த்  
பிறகு நோன் அசந்துமபோனர  ஏற்தகனமவ என் ரடரியில் 
தசோல்லியிருந்ம ன். அவள் எழுதிய கடி ம் முழுவதிலும் 'அக்கோ' என்று 
என்ரனக் கூப்பிட்டு உருகியிருந்  வி த்தில் போசோங்கு ஏதுமில்ரல. 
எங்மகோ ஒரு த ோரலதூரக் கிரோ த்தில் இருந்து மும்ரபக்கு ஓடி வந்து 
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டோப் நடிரக ஆனவள் ோமன நோன். அ னோல் ஓர் ஏரழப் தபண்ணின் 
வலி எனக்கு நன்றோகமவ புரிந் து. அவளுக்கு உ வியோக மவண்டும் 
என்று  னதுக்குள் உறுத் ல் த ோடர்ந்துதகோண்மட இருந்  து. ஆகஸ்ட் 
8-ம் ம தி முடிதவடுத்ம ன்... என் உ வியோேனும், தூரத்துச் 
தசோந் க்கோரனு ோன மபோலோரவ ரோம் துலோரியின் ஊருக்கு 
அனுப்பிரவத்ம ன் - ரோம் துலோரிரய மும்ரபக்கு அரழத்து வரச் 
தசோல்லி! 

 
ஆகஸ்ட் 9 
 
'ரகசிய வீடு' என்று அந்  டோப் மசனலில் புது நிகழ்ச்சி 

 யோரிக்கிறோர்கேோம். 'பிக் போஸ்' என்ற ரியோலிட்டி ம ோ சூப்பர் ஹிட் 
ஆன ோல், கிட்டத் ட்ட அர மய கோப்பி அடித்து, இன்னும் பல 
பரபரப்போன டிரோ ோக்களுடன் வி.வி.ஐ.பி-க்கரே தசட் -அப் தசய்து ஒரு 
வீட்டுக்குள்  ங்கியிருக்கச் தசய்யப்மபோகிறோர்கேோம். அந்  வி.வி.ஐ.பி-
க்களுக்குள் உருவோகும் ம ோ ல், நட்பு, கோ ல், தஜோள்ளு என்று 
அத் ரனயும் ஒளிபரப்பி டி.ஆர்.பி. மரட்டிங்ரக எகிறரவக்கப் 
மபோகிறோர்கேோம். 

 
அந்  மசனலின்  ரலர  நிர்வோகி என்ரன வந்து போர்த் ோள். 

''ஷில்போ த ட்டிரயப் போர்த்தீர்கேோ? பிக் போஸ்' ம ோவில் இடம்தபற்ற 
பிறகு உலகப் புகழ் அரடந்துவிட்டோர். இப்மபோது எந்  நோட்டின் 
பிர  ரரயும் ஜஸ்ட் ரலக்  ட் அவரோல் சந்திக்க முடிகிறது. இங்கிலோந்து 
ரோணிமய ஷில்போவுக்கு பட்டுக் கம்பே வரமவற்பு தகோடுக்கிறோர். நீங்கள் 
 ட்டும் எங்கள் ம ோவில் பங்மகற்க ஒப்புக்தகோண்டோல், உங்கள் 
 ோர்க்தகட்டும் விண்ரணத்  ோண்டிப் மபோய்விடும்!'' என்றோள் அந்  
நிர்வோகி. 
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''ஸோரி, அப்படி எல்லோம் ஒரு ரியோலிட்டி ம ோவில் இடம் தபற்று 
வலுப்படுத்திக்தகோள்ே மவண்டிய அேவுக்கு என்  ோர்க்தகட் வீக்கோக 
இல்ரல...'' என்று தசோல்லி அவரே அனுப்பிரவத்ம ன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
சின்ட்தரல்லோ புரோதஜக்ட்! 

 வோசகர்கமே! கனவுக்கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோவின் அந் ரங்க 
ரடரிரய இப்மபோது நீங்கள் படித்துக்தகோண்டு 
இருக்கிறீர்கள். 

ஆகஸ்ட் 10 

ரோம் துலோரி என் அபோர்ட்த ன்ட்டுக்கு வந்துவிட்டோள். 
பிேந்  வோரய இன்னும்கூடமபோலோ மூடவில்ரல. '' ப்னம் தீதி... இந் ப் 
தபண்ரண அவள் ஊரில் மபோய் மநரில் போர்த் மபோது, எனக்கு 
 யக்கம  வந்துவிட்டது. என்ரனமய நோன் பல  டரவ கிள்ளிப் 
போர்த்துக்தகோண்மடன். அந்  அேவுக்கு இவள் உங்கரேப்மபோலமவ 
இருக்கிறோள். இரறவன் பரடப்பு என்பது சினி ோரவயும் மிஞ்சக்கூடிய 
ஆச்சர்யங்கள்தகோண்டது என்று இப்மபோது ோன் நோன் 
புரிந்துதகோண்மடன்...'' - பிரமிப்பில் பி ற்றிக்தகோண்மட இருந் ோன் 
மபோலோ. 

ஊன்றிப் போர்த் ோல் எனக்கு  ட்டும் நுணுக்க ோன வித்தியோசம் 
த ரிந் து. என்ரனப்மபோலமவ அவளும் ஐந்து அடி நோன்கு அங்குலம் 
கதரக்ட்டோக இருந் ோள். இடுப்பில் என்ரனவிட கூடு ல் சர ப் பிடிப்பு. 
வயதில் என்ரனவிடக் குரறவோக இருந் ோலும், 'தவோர்க் அவுட்' மூலம் 
தபன்சில் மபோல் இருந்  என்ரனவிட, அவள் சற்று கூடு ல் தவயிட் 
இருப்போள் என்று ம ோன்றியது. 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

 
இற்றுப்மபோன பரழய புடரவ உடுத்தி இருந் ோள் ரோம் துலோரி. 

ஐந்து நட்சத்திர மைோட்டலுக்கு நிகரோக அலங்கரிக்கப்பட்ட என் 
அபோர்ட்த ன்ட்டின் ஆடம்பரத்ர ப் போர்த்து பிரமிப்பில் அவள் உடம்பு 
மலசோக நடுங்கிக்தகோண்டு இருந் து. அவள் ரகயில் இறுக்கிப் 
பிடித்திருந்  இற்றுப்மபோன சூட்மகரஸப் பிடுங்கி ஓர ோக ரவத்ம ன். 
என் மசரலகளில் இரண்ரட அவளிடம் தகோடுத்ம ன். என் ரூமுக்குப் 
பக்கத்திமலமய இருந்   ற்தறோரு சின்ன ரூர  ஒதுக்கிக் தகோடுத்ம ன். 
ரோம் துலோரியின் கண்கள் கலக்க ோகமவ இருந் ன, தநகிழ்ச்சியில். 

நோன் தகோடுத்  புடரவரயக்கூட  ோற்றிக்தகோள்ேோ ல், மநரோக என் 
அரறக்கு அன்று  தியம் வந் ோள். படுத்திருந்  என் கோல்கரே எடுத்து 
 டியில் ரவத்துக்தகோண்டு அமுக்கிவிட ஆரம்பித் ோள். ''ஏய், நீ 
இத ல்லோம் தசய்ய மவண்டிய அவசியம் இல்ரல! உனக்கு இங்மக 
என்ன மவரல  ரலோம் என்று நோன் மயோசித்துச் தசோல்கிமறன்...'' என்று 
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 டுத் மபோதும் அவள் விடுவ ோக இல்ரல. கிட்டத் ட்ட ஒரு  ணி 
மநரத்துக்கு கோல் அமுக்கிக்தகோண்மட இருந் ோள். நோன் தூங்கி 
எழுந் மபோது, அவள் போத்ரூர  கண்ணோடி  ோதிரி அழுந் த் ம ய்த்துத் 
துரடத்து ரவத்திருந் ோள். நன்றிக்கடன் தீர்ப்ப ற்கோக எர யோவது 
தசய்துதகோண்மட இருக்க மவண்டும் என்று நிரனத் ோள் மபோல! 

அன்றிரவு தவகு மநரம் நோன் டி.வி. போர்த்துவிட்டு, த துவோக அவள் 
அரறக்குள் எட்டிப் போர்த்ம ன். கட்டில் இருந்தும் அதில் படுக்கோ ல், 
கருப்ரபயில் இருக்கிற ஒரு குழந்ர ரயப்மபோல  டங்கிச் சுருண்டு 
படுத்து அயர்ந்து தூங்கிக்தகோண்டு இருந் ோள் ரோம் துலோரி. 

என் வறுர  மிகுந்  இேர க் கோலத்ர யும், என் கிரோ த்ர யும், 
தபற்மறோரரயும், என் அன்போன  ங்கச்சி சப்னோரவயும் 
நிரனத்துக்தகோண்மடன். அவர்கள் இப்மபோதும் அம  கஷ்டத்ம ோடு ோமன 
இருப்போர்கள். இப்மபோது என் கண்கள் கலங்கின! 

ஆகஸ்ட் 12 

ரோம் துலோரிக்கு என்ன மவரல தகோடுக்கலோம் என்ற மயோசரன 
 ோனோகமவ ஒரு முடிவுக்கு வந் து.  கோரோஷ்டிரப் பிரோ ணக் 
குடும்பத்ர ச் மசர்ந்  ஒரு தபண்ரணத் ோன் சர யல் மவரலக்கு 
ரவத்திருந்ம ன். அவள் கர்ப்ப ோகி, சில  ோ ங்கள் விடுமுரற 
மகட்டுக்தகோண்டு வந்து நின்றோள். ''தீதி! சர யல் மவரல நோன் 
போர்த்துக்தகோள்கிமறன்'' என்றோள் ரோம் துலோரி. 

அன்று  தியம் அவள் சர த்துப் மபோட்ட உணவு வரககரே 
ருசித் மபோது, ஊரில் என் அம் ோவின் ரகப்பக்குவம் நிரனவுக்கு வந் து. 
உத் ரப் பிரம சம், பீகோர்  ோநிலங்களுக்மக உரிய தவஜிட்மடரியன் 
சோப்போட்டு ருசிரய அப்படிமய தகோண்டுவந்துவிட்டோள் மும்ரபக்கு! 

ரோம் துலோரியின் வருரக இப்படியோக எனக்கு புதிய ருசிரயக் 
தகோண்டுவந் து. அ ற்கோக அவரே என்மனோமட ரவத்துக்தகோள்கிற 
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சுயநலம் இல்ரல. என்  ங்கச்சி சப்னோவுக்கு நோன் என்ன தசய்து 
இருக்க மவண்டும ோ, அர  இவளுக்குச் தசய்ய மவண்டுத ன 
நிரனத்துக்தகோண்மடன். கிரோ த்து அப்போவித் னத்ர யும்  ோண்டி, 
அவளிடம் ஒளிவிடுகிற அழகு என் வீட்டுக்குள்மேமய அடங்கி 
வீணோகிவிடக் கூடோது. 

நல்ல  ோப்பிள்ரேயோகப் போர்த்து அவளுக்குத் திரு ணம் 
தசய்துரவக்க மவண்டும் என ஆரசப்பட்மடன். அந் த் திட்டத்துக்கு 
நோமன ஒரு தபயரும் சூட்டிக்தகோண்மடன். அது ோன் - சின்ட்தரல்லோ 
புரோதஜக்ட்! 

ஆகஸ்ட் 28 

 ங்ரகயோகமவ ரோம் துலோரிரய நிரனத்துவிட்ட பிறகு, அவரே 
அம  பத் ோம்பசலி ம ோற்றத்ம ோடு இருக்கவிட எனக்கு விருப்பம் 
இல்ரல. அவள்  றுத் மபோதும் விடோப்பிடியோக சில  ோற்றங்கரேக் 
தகோண்டுவர முடிவு எடுத்ம ன். 

என்னுரடய ரசனீஸ் மைர் ஸ்ரடலிஸ்ட் மலோரிரய வரவரழத்து, 
புது ம ோஸ் ரில் முடி தவட்டச் தசய்ம ன். எனக்கு தரோம்பப் பிடித்  பிங்க் 
சுடி ோர் ஒன்ரறக் தகோடுத்ம ன். குளித்துவிட்டு அர  அணிந்துதகோண்டு 
வரச் தசோன்மனன். அர  அணிந்துதகோண்டு அவள் தவளியில் வந்து 
நின்றமபோது, ஏரழ வீட்டு சின்ட்தரல்லோரவ ரோஜகு ோரியோகப் போர்த்  
 ோதிரி ோன் இருந் து. என் மைர் ஸ்ரடலிஸ்ட் வோரயப் பிேந் ோள் - 
''ம டம், நிஜத்திமலமய ஒரு டபுள் ஆக்ட் படம் போர்க்கிற  ோதிரி 
இருக்கு...'' என்றோள். 

 னதுக்குள் நிரனத்துக்தகோண்மடன்... தவளித் ம ோற்றத்தில்  ட்டும் 
இல்ரல...  ன ேவிலும் ரோம் துலோரிரய  ோடர்னோக  ோற்றிக் 
கோட்டுமவன். ஷூட்டிங், போர்ட்டி, மபட்டி என்மற மபோய்க்தகோண்டு 
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இருந்  என் வோழ்க்ரகயில் இது ஒரு சுவோரஸ்ய ோன கிரேக் 
கர யோகமவ ம ோன்றியது. 

ஆகஸ்ட் 30 

சூப்பர்! ரோம் துலோரிக்கு இங்கிலீஷ் நன்றோகமவ கற்றுக்தகோள்ே 
வருகிறது. நல்லமவரேயோக, ஏ.பி.சி.டி-யில் ஆரம்பிக்க மவண்டிய 
அவசியம் இல்ரல. ஓரேவுக்கு எழுத்துக் கூட்டிப் படிக்கத் த ரிந் து. 
''மநரம் கிரடக்கிற நோட்களில் எல்லோம் ஒரு  ணி மநரம் உனக்கு நோன் 
தசோல்லித் ருமவன். நீயும் நன்றோகப் பயிற்சி தசய்ய மவண்டும், சரியோ?'' 
என்மறன். விருப்ப ோகமவ  ரலயோட்டினோள். 

மூன்று நோள் கிேோஸ் எடுத்  பிறகு, முழுசோக ஏ ோவது ஒரு 
வோக்கியத்ர  இங்கிலீஷில் தசோல்லிக்கோட்டச் தசோன்மனன். தகோஞ்ச 
மநரம் மயோசித் வள், ''ஐ ரலக் மலர்னிங் இங்கிலீஷ்!'' என்றோமே 
போர்க்கலோம். 

சபோஷ் ரோம் துலோரி! 

அக்மடோபர் 11 

அவோர்ட் ஃபங் ன், ஷூட்டிங் என்று இரடயில் பல நோட்கள் 
பிஸிமயோ பிஸி. 'ைமலோ போர்ட்னர்' என்ற என்னுரடய படம் மநற்று 
ரிலீஸ் ஆனது. எதிர்போரோ  அேவுக்குத் ம ோல்வி. 'மபோட்ட பணத்தில் 
பத்தில் ஒரு பங்குகூட எடுக்க முடியோது!' என்று எழுதி இருக்கிறது 
'போக்ஸ் ஆபீஸ்' என்ற பத்திரிரக. 

இந் ப் படத்தின் ம ோல்வி எனக்கு ஒரு வரகயில் திருப்தி ோன். 
தபரிய  யோரிப்போேர் ஒருவரின்  கரே அறிமுகம் தசய்வ ற்கோகமவ 
மகோடிகரேக் தகோட்டி எடுத்  படம். எனக்கு மிக நல்ல மரோல் என்று 
தசோல்லி புக் தசய் ோர்கமே  விர, நோன் இடம்தபற்ற மிக முக்கிய ோன 
நோன்கு கோட்சிகரே அந்  ரடரக்டர் முட்டோள் எடிட் தசய்துவிட்டோன் - 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

 யோரிப்போேரின்  கரேப் பிர ோனப்படுத்தும் மநோக்கத்ம ோடு! படட்டும் 
நன்றோக! 

இ ற்கு நடுவில் எனக்கோன தபரிய தவற்றி - ரோம் துலோரி 
நன்றோகமவ இங்கிலீஷில் மபசுகிறோள். எனக்கு வரும் மபோன்களுக்குக்கூட 
இங்கிலீஷில் பதில் தசோல்கிறோமே! 

டிசம்பர் 31 

வருடத்தின் கரடசி நோள்  ோரல... நிரறய எங்மகஜ்த ன்ட்!  தியம் 
தகோஞ்சம் ரிலோக்ஸோக இருந்ம ன். என் தசக்தரட்டரி மரோஸி த ோத்  ோக 
கடி ங்கரேக் தகோண்டுவந்து முன்னோல் தகோட்டினோள். அதில், 'லோரி 
மபஜ்' என்ற அத ரிக்கன் (அல்லது, அப்படி  ன்ரனச் 
தசோல்லிக்தகோள்ளும் ஒருவன்) எழுதிய கடி ங்கள் கற்ரற கற்ரறயோக 
இருந் ன. 

''என்ன இத ல்லோம்?'' என்மறன் மரோஸியிடம். 

''ம டம், கிட்டத் ட்ட தினமும் ஒரு கடி ம் எழுதிவிடுகிறோன் இந்  
நபர். நீங்கள் ோன் சப்னோ சிங் என்ற தபயரில் இவனுக்கு கடி ம் 
மபோட்டீர்கேோம். அத ரிக்கோவில் வசிக்கும் இவரனக் கல்யோணம் 
தசய்துதகோள்ேத்  யோர் என்று தசோல்லி, இவரன இந்தியோவுக்கு 
வரவரழத் ம  நீங்கள் ோனோம். உங்கரேக் கல்யோணம் பண்ணி 
அத ரிக்கோவுக்கு அரழத்துப் மபோவம   ன் லட்சியம் என்று 
புலம்புகிறோன் எல்லோக் கடி த்திலும்...'' என்றோள் மரோஸி. 

கடி ங்களின் உரறயில் தடல்லியில் ஏம ோ ஒரு லோட்ஜ் முகவரி 
இருந் து. ஒரு கடி த்தில், 'என் ஆரச  ப்னம்... தபயரர  ோற்றிச் 
தசோல்லி என்ரன இந்தியோவுக்கு அரழத்துவிட்டு, இப்மபோது நீ என் 
மபோன் அரழப்புக்குக்கூட பதில் தசோல்லோ ல் இருப்பது ஏன் என்று 
எனக்குப் புரிகிறது. போலிவுட்ரட எப்பவும  மிரட்டலில் ரவத்திருக்கும் 
தீவிரவோதிகள் உன்ரனயும் பிேோக்த யில் தசய்துதகோண்டு 
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இருக்கிறோர்கள். அவர்கள் போர்ரவயில் படும்படியோக என்ரன நீ 
சந்தித் ோல் என் உயிருக்கு அது ஆபத் ோகிவிடும் என்று பயப்படுகிறோய்... 
அப்படித் ோமன! என் உயிமர!  ஒமர ஒரு முரற மபோரன எடுத் ோவது 
மபசு... ஏன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்பிமலமய ரவத்திருக்கிறோய்?' என்று உேறிக் 
தகோட்டி புலம்பித்  ள்ளி இருந் ோன் அந்  அத ரிக்கப் ரபத்தியம். 

கரடசித் ம தியோக வந்து மசர்ந்திருந்  கடி த்தில், 
'கோத்திருந் த ல்லோம் வீண் ோனோ? நோன்  றுபடி அத ரிக்கோவுக்மக 
திரும்பிப் மபோக முடிதவடுத்துவிட்மடன். ஆனோல், கிேம்புவ ற்கு முந்ர ய 
நோள் வரர உனக்கு கடி ம் மபோட்டுக்தகோண்மட இருப்மபன். ஒருநோள் நீ 
என்ரன அரழப்போய் என்று என் உள்ேம் தசோல்கிறது!' என்று டயலோக் 
அடித்திருந் ோன் அந்  லோரி மபஜ். அத ரிக்கோக்கோரன் என்று 
தசோல்கிறோமன  விர, அச்சு அசலோக இந்தி சினி ோக்களில் வருகிற 
 ோதிரிமய இருந் து அவனுரடய குருட்டு - முரட்டு தசன்டித ன்ட்! 

நோன் சிரிப்பர ப் போர்த்து கவரலயோக மரோஸி தசோன்னோள் - 
''இவன் ஒரு ரசக்மகோ என்று ம ோன்றுகிறது ம டம். நீங்கள் தபோது 
நிகழ்ச்சியில் கலந்துதகோள்கிற மநரம் போர்த்து ம மல போய்ந் ோலும் 
போய்வோன். மபோலீஸிடம் தசோல்லிரவக்கலோம் இந் க்கடி ங்கள்பற்றி...'' 
என்றோள். 

நோனும் மபோலோ மூல ோக மபோலீஸ் கமி னரிடம் கடி ங்கரேச் 
மசர்க்கச் தசோன்மனன். இப்படி ஒரு ஆரேப்பற்றி மபோலீஸ் 
தரக்கோர்டுகளில் ஏ ோவது இருக்கிற ோ என்றும் விசோரிக்கச் தசோன்மனன். 

 

 
 

 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

ம ோட்டிவ் 6 

 

ஆட்மடோகிரோப் ப்ளீஸ்!  

 வோசகர்கமே... கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோவின் அந் ரங்க 
ரடரிரய இப்மபோது நீங்கள் படித்துக்தகோண்டு இருக்கிறீர்கள். 

ஜனவரி 7 

ரோம் துலோரிரய இப்மபோது போர்க்கும்மபோது, அது நோன் ோமனோ 
என்று எனக்மக சந்ம கம் வந்துவிடுகிறது. அத் ரன அழகோக இங்கிலீஷ் 
மபசுகிறோள். ஜம்த ன்று ஆங்கிலப் புத் கங்கள் படிக்கிறோள். ஸ்பூனும் 
ஃமபோர்க்கும் ரவத்து சோப்போடு தவளுத்துக் கட்டுகிறோள். சோப்ஸ்டிக் 
ரவத்து நூடுல்ரஸ அவள் சுருட்டி எடுத்து சோப்பிடும் நோசூக்கு தச  
அழகு. 

நிஜ ோகமவ மிக மிக புத்திசோலியோன ஸ்டூடன்ட் இந்  கிரோ த்துப் 
தபண். 
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ஜனவரி 13 

இன்று எனக்கு ம ோச ோன நோள். போத் டப்பில் குளித்துவிட்டு 
எழுந்து தவளியில் வந் மபோது வழுக்கித்  ள்ளியது. சு ோரித்து சுவரரப் 
பிடித்துக் தகோண்டோலும், கோல்  டங்கி பயங்கர ோகச் சுளுக்கிவிட்டது. 
அடுத்  பத்து நிமிடத்திமலமய பர்கர்  ோதிரி புஸ்தஸன்று கோல்  ணிக்கட்டு 
வீங்கிக் தகோண்டது. 

நோன் மலட்டஸ்டோக நடிக்கும் படத்தின் அடுத்  த ட்யூல் த ோடங்க 
இன்னும் இருபது நோட்களுக்கும் ம ல் இருந் து. அ னோல், டோக்டர் 
தசோன்னபடி பத்து நோரேக்கு ஓய்வு எடுப்பது தபரிய கோரியமில்ரல. 

 
  ஆனோல், என்  ோனசீக த ய்வம்  ோதிரி நோன் நிரனத்திருக்கும் 

ரடரக்டர் தீபக் ஹிரோனியின் 'லவ் இன் கனடோ' படத்துக்கோன பிரிவியூ 
நோரேக்கு! அவர் கூப்பிட்டு நோன் மபோகோ ல் இருப்பது, அவரர 
தரோம்பமவ மநோகடிக்கும். என்ன தசய்யலோம் என்று மயோசித்துக் 
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தகோண்டிருந் மபோது ோன், உ வியோேன் மபோலோ அந்  ஐடியோரவச் 
தசோன்னோன் - 

  ''நம்  ரோம் துலோரிரய அந்  பிரிவியூவுக்கு அனுப்பி வச்சோ 
என்ன?'' 

  ''என்ன தசோல்மற நீ?'' 

  ''சரியோத் ோன் தசோல்மறன். அவ நம்  வீட்டு சர யல்கோரினு 
உங்களுக்கும் எனக்கும் உங்க ரசனீஸ் மைர் டிதரஸ்ஸருக்கும் ோன் 
த ரியும். உங்கரே  ோதிரிமய ஒரு தபோண்ணு இந்  வீட்டுக்குள்மே 
இருக்கிறது நம்  அபோர்ட்த ன்ட் வோட்ச்ம னுக்குக்கூடத் த ரியோது. 
அப்புறம் என்ன கஷ்டம்?  ப்னம் சக்மஸனோவோக அந்  பிரிவியூ 
நிகழ்ச்சிக்கு இவரே நோ  அனுப்பித் ோன் போர்ப்மபோம ...'' 

''யோரோச்சும் ஏ ோவது மகள்வி மகட்டோ?'' 

''நோன் கூடமவ மபோமறமன... ' ப்னம்ஜிக்கு த ோண்ரட 
கட்டியிருக்கு. அவங்கேோமல மபச முடியோது'ன்னு தசோல்லிச் 
ச ோளிச்சிடுமவன்!'' 

''அது அத் ரன சுலபம் கிரடயோது. சல் ோன் கோமனோ, அக்ஷய் 
கன்னோமவோ என்ரன தரோம்ப தநருக்கத்தில் போர்த்திருக்கோங்க. சின்னச் 
சின்ன வித்தியோசங்கரே தவச்மச அவங்க கண்டுபிடிச்சு, ரோம் துலோரி 
 ோட்டிக்கிட்டோ என்னோகுறது?'' 

''அது திட்டமிட்டு நோம் நடத்தின ஸ்டன்ட் அப்படினு தசோல்லுமவோம். 
அதுமவ அந் ப் படத்ம ோட பிரிவியூ நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு தபரிய 
பப்ளிசிட்டியோ  ோறிடும். தீபக் ஹிரோனி சோரும் மகோவிச்சுக்க  ோட்டோரு...'' 

- நோன் நீே ோக மூச்சு விட்மடன். 
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''சரி பண்ணித் த ோரல. ஆனோ, அந்  நிகழ்ச்சியில் ரோம் துலோரி 
என் மபரில் கலந்துக்கிற கோட்சிகள் அத் ரனயும் நோன் வீடிமயோவில் 
போர்த் ோகணும்...'' 

''அதுக்கு பக்கோவோ ஆள் தவச்சி தரக்கோர்டு பண்ணிடமறன், 
மபோது ோ?'' என்றோன் மபோலோ. 

ஜனவரி 14 

கலக்கிவிட்டோள் ரோம் துலோரி. அப்படிமய என்ரன  ோதிரிமய 
சிரிக்கிறோள் அந்  நிகழ்ச்சியில். என்ரன  ோதிரிமய கூந் ரல 
ஒதுக்கிவிட்டுக் தகோள்கிறோள். ஜூஸ் தகோடுக்கும்மபோது அத் ரன 
நோசூக்கோகக் குடிக்கிறோள். அவள் இந்தி சினி ோ எதுவும  போர்த் தில்ரல 
என்பது ஒரு தபரிய நன்ர யோகப் மபோச்சு. இல்ரலதயன்றோல் அத் ரன 
கிட்டத்தில் சல் ோன் கோரனயும் அக்ஷய் கன்னோரவயும் போர்க்கும்மபோது, 
 ன்ரனயும் மீறி ஒரு ரசிரகயோக அசடு வழிந்திருப்போள். அத ல்லோம் 
இல்லோ ல் ச ர்த்துப் தபோம்ர   ோதிரி அந்  பிரிவியூவில் பிமைவ் 
பண்ணியிருந் ோள் ரோம் துலோரி. 

நோன் வியப்போக அந்  வீடிமயோரவப் போர்த்துக்தகோண்மட 
இருந்ம ன். 

பிப்ரவரி 16 

ரத் ம் சுரவத்  புலியோகமவ  ோறிப் மபோயிருந் ோன் மபோலோ. 
இன்ரறக்கு என்னிடம் வந் வன், ''சூப்பர் பிரோண்ட் ஜீன்ஸ் கம்தபனிக்கு 
உங்கரே பிரோண்ட் அம்போசிடரோ இருக்கச் தசோல்லி தரோம்ப நோேோ 
மகட்டுக்கிட்டு இருக்கோங்க  ப்னம் தீதி. மு ல் மவரலயோ, அவங்க 
திறக்கப் மபோகிற புது ம ோ ரூம் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வரணும்னு 
மகட்டிருக்கோங்க. அஞ்மச நிமி ம் நீங்க மீடியோக்கள் முன்னோடி 
நின்னுட்டு வந் ோமல மபோதும். அஞ்சு லட்ச ரூபோய்  ர்றதுக்கு அவங்க 
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தரடி! நோேன்னிக்கு, அ ோவது தவள்ளிக்கிழர  அந் த் திறப்பு விழோ 
நிகழ்ச்சி...'' என்றோன். 

''அதுக்கு?'' 

''நீங்க ஏத்துக்கோட்டி ஜீன்ஸ் கம்தபனிமயோட த ோத்  கோன்ட்ரோக்ட்டும் 
பிரியங்கோ மசோப்ரோவுக்குத்  ரப்மபோற ோ  கவல்.'' 

''சரி, ஆனோ என் கோல்ல இவ்மேோ தபரிய கட்டுப் மபோட்டிருக்மக?'' 

''நீங்க தரஸ்ட் எடுங்க தீதி. உங்களுக்குப் பதில் வரப்மபோறது ரோம் 
துலோரி!'' 

''நோன்தசன்ஸ்! அங்மக நூத்துக் கணக்கோ ரசிகர்கள் இருப்போங்க. 
த ோய்ச்சுக்கிட்டு ஆட்மடோகிரோப் மகட்போங்க...'' 

''பிரச்ரனமய கிரடயோது. கம்தபனிமயோட பி.ஆர்.ஓ-கிட்மட 
தசோல்லிடுமவன்... ' ப்னம் ம டம் தகோஞ்சம் உடம்பு சரியில்லோ  
இருக்கோங்க. ஒருத் ரும் அவங்கரே தநருங்க முடியோ படி ரடட் 
தசக்யூரிட்டி மபோடணும்'னு!'' 

''அங்மக நோலு வோர்த்ர யோவது மபசியோகணுமில்மல:?'' என்மறன். 
உடமன மபோலோ, ''ரோம் துலோரி... இங்மக வோ!'' என்றோன். 

வந் ோள். துணிக் கரட தபோம்ர  மபோல நின்றோள். சின்ன ோகப் 
புன்னரகத் ோள். ரககரேக் கூப்பினோள். ''இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்  ற்கு 
நோன் மிகவும் சந்ம ோ ப்படுகிமறன். கோரணம், நோன் எப்மபோதும் 
அணியும் சூப்பர் பிரோண்ட் ஜீன்ஸ்! அது எப்மபோதும் என்மனோட கலந் து 
- ரசிகர்கேோகிய உங்கரேப் மபோலமவ...'' என்றோள் ரோம் துலோரி. 

ஓரேவு பர்ஃதபக்ட்டோகத் ோன் இருந் து. கூடமவ திரகப்போக 
இருந் து. என்னிடம் ஒரு வோர்த்ர கூட மகட்கோ ல் இவளுக்கு 
டிதரயினிங் தகோடுத்து முடித்துவிட்டோன் இந்  மபோலோ. அர ப் 
புரிந்துதகோண்டவனோக, ''இவ ம மல நீங்க மகோபப்படோதீங்க. நீங்க 
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தசோன்ன ோ ஏ ோத்தித் ோன் இவளுக்கு டிதரயினிங் தகோடுத்துப் 
போர்த்ம ன்!'' என்றோன். 

எனக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது. ''ஒழிஞ்சு மபோங்க. வர்ற பணத்ர  
இவமேோட கல்யோணத்துக்கு நோன் தசலவழிக்கப் மபோகிற கோமசோட 
மசர்த்துக்கலோம்!'' 

ஜனவரி 18 

இன்று இரவு அந்  வீடிமயோரவப் போர்த்ம ன். அசந்ம  மபோமனன். 
நோமன என்ரனத் திரரயில் போர்ப்பது மபோலத் ோன் இருந் து. ரோம் 
துலோரி நடிப்பில் பிர ோ  ோகத் ம றியிருந் ோள். ஒமர ஒரு சறுக்கல், 
அந் த் திறப்பு விழோ நிகழ்ச்சியிலிருந்து திரும்புகிறமபோது. 

தசக்யூரிட்டி வரேயத்ர  உரடத்துக்தகோண்டு ஓடிவந்  கல்லூரிப் 
தபண்கள் சிலர், ''ம டம், ஆட்மடோகிரோப் ப்ளீஸ்!'' என்று அலறினோர்கள் 
ஆரசயோக. சின்னக் குழந்ர யின் மிரட்சிமயோடு ஒருகணம் ரோம் துலோரி 
உரறந்துமபோவர யும், பக்கத்தில் இருக்கும் மபோலோரவ அவள் 
பரி ோப ோகப் போர்ப்பர யும் வீடிமயோ மக ரோ பதிவு தசய்திருந் து. 

சட்தடன்று சு ோரித்து ரோம் துலோரிரய கிட்டத் ட்ட இழுத்துக்தகோண்டு 
வந்து மபோலோ கோரில் ஏற்றுவர யும், பின்னோல் கல்லூரிப் தபண்கள் 
மகோப ோக ஏம ோ தசோல்வர யும் கவனிக்க முடிந் து. 

ஜனவரி 20 

''ஆட்மடோகிரோப்னோ என்ன தீதி?'' - கோல் அமுக்கிக்தகோண்மட 
மகட்டோள் ரோம் துலோரி. 

''உனக்கு நோன் ஒப்பரடக்கோ  கரடசி ஆயு ம் அது ஒண்ணு ோன்!'' 
என்று சிரித்ம ன். 

''எனக்குஅர க்கத்துக்தகோடுங்கமேன்...'' என்றோள். 
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மநோட்டுப் புத் கம் ஒன்ரறக் தகோண்டு வரச்தசோல்லி, அதில் என் 
ஆட்மடோகிரோப்ரப மபோட்டுக் கோட்டிமனன். அவள் தபயரர எப்படிக் 
ரகதயழுத் ோகப் மபோடுவது என்றும் தசோல்லித்  ந்ம ன். 

 ன் ரகதயழுத்ர ப் பழகுகிற அம  ச யம், என் 
ஆட்மடோகிரோப்ரபயும் நோரலந்து  டரவப் மபோட்டுக் கோட்டினோள் 
விரேயோட்டோக. 

திருட்டு ரோஸ்கல்!  ப்னம் என்பதில் 'தைச்'ரச ஒரு  ோதிரி தூக்கி 
சக்மஸனோவில் 'எஸ்'ரஸ நோன் வரேக்கிற அந் ப் போணிரய அச்சு 
அசலோக அப்படிமய மபோட்டிருந் ோள். 

''தீதி... நீங்கள் கலந்துதகோள்கிற நிகழ்ச்சிக்தகல்லோம் என்ரன 
அனுப்பி ரவக்கிறீர்கமே.. உங்களுக்கு இது சரியோகப் படுகிற ோ?'' 
என்று மகட்டோள் திடீதரன்று. 

அர ப் பற்றித் ோன் நோன் மயோசித்துக் தகோண்டிருந்ம ன், 
மவதறோரு மகோணத்தில். ''அது ஒன்றும்  ப்பில்ரல ரோம் துலோரி. இதுவும் 
ஒரு சுவோரஸ்ய ோன விரேயோட்டு ோன்!'' என்மறன் அவள் முதுகில்  ட்டி. 

பிப்ரவரி 21 

என் கோல் வீக்கம் ஓரேவு  ணிந்து, கட்ரடயும்கூட டோக்டர் 
அவிழ்த்துவிட்டோர். ஆனோலும், ம லும் மூன்று நோட்களுக்கோவது நோன் 
நடக்கோ ல் இருப்பது நல்லது என்றோர். 

'பழிவோங்கும் தபண் புலி' படத்தில் நோன் நடித்திருந்  தநகட்டிவ் 
மரோலுக்கோக 'சினி பிளிட்ஸ்' பத்திரிரக அவோர்டு அறிவித்திருந் து. அந்  
விருது நிகழ்ச்சிக்கு ரோம் துலோரிரய அனுப்புவது என்று நோமன முடிவு 
எடுத்ம ன். 

அனுப்புவது... அங்மக அவள் துல்லிய ோக என்ரனப் மபோல 
நடிக்கிறோேோ என்று தடஸ்ட் தசய்வது... அ ற்கு மவண்டிய அேவுக்கு 
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நோமன அவளுக்கு இந்  முரற நுணுக்க ோக டிதரயினிங் தகோடுப்பது... 
விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிரய டி.வி. மநரடி ஒளிபரப்பில் போர்ப்பது... 
இந்  முரற அவள் யோர் கண்ணுக்கும் சந்ம கம் வரோ ல் விருர  
வோங்கிக்தகோண்டு திரும்பிவிட்டோல்... திரும்பிவிட்டோல்..? 

நோன் ஒரு திட்டம் ரவத்திருக்கிமறன், ரகசிய ோக! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
25 நிமிடங்கள்...  ஐந்து லட்சம் டோலர்கள்! 

வோசகர்கமே... கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோவின் அந் ரங்க 
ரடரிரய நீங்கள் த ோடர்ந்து படித்துக்தகோண்டு இருக்கிறீர்கள். 
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ஜனவரி 24 

ம ோனோலிசோரவப் பரடத்து முடித்துவிட்டு, சற்றுத்  ள்ளி நின்று 
போர்த் மபோது லியனோர்மடோ டோவின்ஸி எப்படி சிலிர்த்திருப்போர்! 
அப்படியரு சிலிர்ப்பு எனக்கு, டி.வி-யில் மநரடி ஒளிபரப்பு போர்த் மபோது! 
பல ஆயிரம் ரசிகர்களின் விண் அதிரும் முழக்கங்களுக்கு  த்தியில், 
தசக்ஸியோகக் கட்டிய த ல்லிய மரோஸ் புடரவயில் கோரிலிருந்து 
இறங்கினோள் ரோம் துலோரி. 

 வண்டி வண்டியோன புகழ்  ோரலகளுக்கு நடுமவ, 'சிறந்  தநகடிவ் 
மரோல் நடிரக' என்ற விருர  நோன்... அ ோவது ரோம் துலோரி 
அலுங்கோ ல் குலுங்கோ ல் வோங்கிக் தகோள்ே... ம ரடமீம  ஏறிவிட்டது 
ரசிகர்கள் கூட்டம். ஆட்மடோகிரோப் மகட்டு ரோம் துலோரிரய மூச்சுத் திணற 
ரவத் து. எனக்கு பக்தகன்று இருந் து. ஆனோல், அவள் அலட்டிக் 
தகோள்ேமவயில்ரல. 

தநஞ்சுக்கு மநமர நீண்ட ஆட்மடோகிரோப் மநோட்டுகளில் ரகதயழுத்து 
மபோட்டுத்  ள்ளிக் தகோண்மட இருந் ோள். 'ஐ லவ்  ப்மபோ' என்று டி 
 ர்ட்டிமலமய அச்சடித்திருந்  ஒரு இரேஞன் குனிந்து  ன் முதுரகக் 
கோட்ட... டி  ர்ட் மீது ரோம் துலோரி, ' ப்னம் சக்மஸனோ' என்று 
ஆட்மடோகிரோப் மபோடுவர  ஒரு மக ரோ ஜூம் பண்ணிக் கோட்டியது. 

துள்ளிவிட்மடன் துள்ளி... என்னோமலமய கண்டுபிடிக்க முடியோது - 
அது கள்ேக் ரகதயழுத்து என்று! 

நோடறிந்  கனவுக் கன்னி என்ற தபருர மயோடு மசர்த்து, அந்  
பிரபலத் னம் எனக்குள் ஏற்றியிருந்  சுர கள் அத் ரனயும் பட்தடன்று 
இறங்கிவிட்ட  ோதிரி இருந் து. என் உடம்பிலிருந்து தவளிமயறி 
மலசோகக் கோற்றில் மி ந் படிமய என் ஸ்தூல நடவடிக்ரககரே நோன் 
மவடிக்ரக போர்ப்பது மபோல் உணர்ந்ம ன். 
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எங்கிருந்ம ோ வந் ோள்... ரோம் துலோரி எனக்கு  றுபிறப்பு 
தகோடுத்துவிட்டோள்! 

இனி என் தநடுநோள் ஆரச நிரறமவறும்! 

பிப்ரவரி 15 

த ன்னோட்டிலிருந்து வந்து தவற்றிக் தகோடி கட்டிக்தகோண்டிருக்கிற 
இயக்குநர் தசல்வ சுப்பிர ணியத்தின் தபயரிடப்படோ  படத்தில் நடித்துக் 
தகோண்டிருக்கிமறன். த ஹ்பூப் ஸ்டுடிமயோவில் ஷூட்டிங். ஆனோல், 
ஏமனோ இன்று இந்  யூனிட்டில் இருக்கும் எல்மலோரிடமும் ஏம ோ ஒரு 
இனம் புரியோ  பரபரப்பு... எதிர்போர்ப்பு. எல்மலோரும் டி.வி-யில் நியூஸ் 
மசனரலமய போர்த்துக் தகோண்டிருந் ோர்கள். 

டி.வி. நிருபர் பர்க்கோ  ோஸ் தடல்லியில் மகோர்ட்டுக்கு தவளிமய 
நின்று படபடப்போகப் மபசிக் தகோண்டிருந் ோர். 'இேம் தபண் ரூபி கில் 
தகோரல வழக்கில் விமவக் விக்கி ரோய் மீ ோன தீர்ப்பு இன்னும் சில 
நிமிடங்களில் தவளியோகப் மபோகிறது' என்றோர். 

வந் து - விமவக் விக்கி ரோய் நிரபரோதி என்று தீர்ப்பு! 

ஸ்டுடிமயோவில் இருந்  அத் ரன மபர் முகத்திலும் ஒருவி  
ஏ ோற்றம்... அதிர்ச்சி. ஆனோல், அர  அவர்கள் தவளிப்பரடயோகக் 
கோட்டிக் தகோள்ேவில்ரல. 

போரில் ரவத்து துப்போக்கியோல் சுட்டுக் தகோல்லப்பட்ட ரூபி கில் என்ற 
அந் ப் தபண்ணுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந் ம்? ஆனோல்,  விக்கி 
ரோயின் துப்போக்கியிலிருந்து புறப்பட்ட குண்டு என்ரனமய துரேத்துக் 
தகோண்டு மபோனது மபோல் உணர்ந்ம ன். சக்திதயல்லோம் உறிஞ்சிப் 
மபோடுகிற அேவுக்கு ஒரு மசோகம் என் மீது கவிந் து. 
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பிப்ரவரி 17 

அவுட்மடோர் ஷூட்டிங்... ஆஸ்திமரலியோ மபோகிமறன். திரும்பி வர 
மூன்று வோரம் ஆகும். வீட்டில் ரோம் துலோரி  ட்டும்  னியோக இருப்போள். 
நடுநடுமவ வந்து அவரே கவனித்துக் தகோள்ளும்படி தசோந் க்கோர 
உ வியோேன் மபோலோவிடம் தசோல்லி இருக்கிமறன். 

பிப்ரவரி 20 

ஒமர வோர்த்ர யில் தசோல்வ ோனோல்... சிட்னி ரோக்கிங்! இ ோன் மு ல் 
 டரவயோக நோன் ஆஸ்திமரலியோ வருவது. ஷூட்டிங் நடுமவ கிரடத்  
மநரத்தில் நிரறய சுற்றிப் போர்க்கவும்,  ோப்பிங் தசய்யவும் முடிவு 
எடுத்திருக்கிமறன். இங்மக என்ரன அதிசயப்படுத்திய ஒரு வி யம்... 
எனக்கு மஜோடியோக நடிக்கும் ஹிரித்திக் மரோ மனோடு மசர்ந்து 
நடன ோடுவ ற்கோகக் கூட்டி வரப்பட்ட ஆஸ்திமரலியப் தபண்கள்! 
இங்மகயும் எக்கச்சக்க ோக இந்திப் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகு ோம். 
இந்தியர்கரேப் மபோலமவ இந் ப் தபண்களும் தவறிபிடித்   ோதிரி 
ரசிப்போர்கேோம். நம்  போலிவுட் ஹீமரோக்களுக்கு இந்  குரூப் டோன்ஸ் 
தபண்கள்  த்தியில்  னித் னியோக ரசிகர் பட்டோேம் இருந் து. 

போட்டு ஸீனுக்கு நடுமவ பிமரக் விட்டமபோத ல்லோம் ஹிரித்திக்கிடம் 
தநருங்கிப் மபசுவ ற்கு இந்  ஆஸ்திமரலியச்சிகள் கோட்டிய அரலச்சல் 
ஆச்சர்ய ோக இருந் து. 

தவள்ரேக்கோரனிடம் நோம் அடிர ப்பட்டுக் கிடந்  வரலோறு எனக்கு 
நிரனப்பு வந் து. இந்திய சினி ோ மூல ோக கோலத்ர த் திருப்புகிற ோ 
இந்  உல்டோ அடிர த் னம்! 

 ோர்ச் 4 

ஷூட்டிங் திட்டமிட்டபடி நடந்து முடிந் து. நோரேக்கு நோங்கள் 
கிேம்புவ ோகத் திட்டம். ஆனோல், இன்ரறக்கு விமநோ  ோன ஒரு 
வியோபோரத்தில் சிக்கிக் தகோண்மடன். 
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இத் ோலிக்கோரன் என்று  ன்ரன அறிமுகப்படுத்திக் தகோண்டு 
எப்படிமயோ என் அரறக்கு வந்து மசர்ந் ோன் மலோம்போர்டி என்பவன். 
கூச்ச நோச்சம  இல்லோ ல் மநரோக வி யத்துக்கு வந் ோன். 

வரேகுடோ நோடு ஒன்றின் இேவரசர் ஒருத் ருக்கு  ன்ரன பிசினஸ் 
ம மனஜர் என்று கூறிக்தகோண்டவன், ''உங்கள் சினி ோக்கரே 
இேவரசர் போர்த்து உங்கள் மீது தவறியோகிப் மபோயிருக்கிறோர். நீங்கள் 
ஒரு வோர்த்ர  ஓமக தசோன்னோல் மபோதும். இங்கிருந்து  ோர்ச் 6-ம் ம தி 
 னி வி ோனத்தில் லண்டன் மபோகிமறோம். அன்று ோன் இேவரசரின் 
பிறந்  நோள். அன்று இரவுக் தகோண்டோட்டத்தில் நீங்கள் அவசியம் 
 ன்னுடன் இருக்க மவண்டும் என்று விரும்புகிறோர். லண்டனிலிருந்து  னி 
வி ோனத்திமலோ அல்லது நீங்கள் விரும்பும் மவறு வி ோனத்திமலோ 
மும்ரபக்கு திரும்பக் தகோண்டு மபோய்ச் மசர்த்துவிடுமவோம். லட்சம் டோலர் 
 ருவ ற்கு சித்  ோக இருக்கிமறோம். போதி த ோரக அட்வோன்ஸ் இப்மபோம  
தகோடுக்கத்  யோர்!'' என்றோன் மலோம்போர்டி. 

சினி ோ ரடரக்டர், கோல்ஷீட்டுக்கோக கர  தசோல்கிற  ோதிரி சர்வ 
சோ ோரண ோக இர ச் தசோன்னோன். பளிச்தசன்று நோன் சீறி விழுந்ம ன். 

''மிஸ்டர். உன் இேவரசரின் அந் ப்புரத்தில் அடிர ப்பட்டுக் 
கிடக்கிற  ோசிப் தபண் என்று என்ரன நிரனத் ோயோ? இப்படி வந்து 
மகட்ப ற்கு உனக்கு என்ன ர ரியம் இருக்க மவண்டும்!'' என்று 
தகோதித்ம ன்.  மலோம்போர்டி இப்படி பல போர்ட்டிகரேப் போர்த் வன் 
மபோல. படுகூலோக, ''இரண்டு லட்சம் டோலர் மவண்டு ோனோலும் வோங்கிக் 
தகோள்ளுங்கள்.  யவு தசய்து  றுத்துவிடோதீர்கள். எங்கள் இேவரசர் 
மகட்டு எதுவும  கிரடக்கோ ல் மபோனதில்ரல. அதுவும் அவர் பிறந்  
நோேன்று ஏ ோற்றம் தகோள்வர  நோன் விரும்பவில்ரல!'' என்றோன் 
சட்தடன்று மபரத்ர  டபுேோக்கி. 

 றுபடியும் நோன் எகிறித்  ள்ளிமனன். ரூர விட்டு தவளிமய 
மபோகச் தசோன்மனன். 
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''ஒமர மபச்சு. ஐந்து லட்சம் டோலர்கள்!'' என்று எதிர்போரோ  
உயரத்துக்கு எகிறித் திரகக்க ரவத் ோன் மலோம்போர்டி. இேவரசரின் 
புரகப்படம் ஒன்ரறத்  ன் ரபயில் இருந்து எடுத்துக் கோட்டினோன். 

மகோணோ ோணோ முகத்ம ோடு, ஒரு அச்சுப்பிச்சு  ல்ட்டி பில்லியனரர 
 னதுக்குள் நிரனத்திருந்  எனக்கு ஆச்சர்ய ோக இருந் து. ைோலிவுட் 
 ோடல் மபோல இருந் ோன் அந்  இேவரசன். அரபு நோட்டுக்குரிய 
உரடரய அணிந்திருந் ோலும், அவன் மீரச  ோடிரய டிரிம் பண்ணி 
ரவத்திருந்  வி மும், அவன் உடம்பின் மநர்த்தியும் பிர ோ  ோக 
இருந் ன. 

ஐந்து லட்சம் டோலர்கள்! ரூபோயில் அது எத் ரன மகோடிகள் வரும் 
என்று கணக்குப் மபோட்டுப் போர்த்ம ன். மூன்று வருடங்கேோக சினி ோவில் 
நடித்தும், விேம்பரங்களில் வந்தும்,  விர்க்க முடியோ   ருணங்களில் 
அப்படி இப்படி அடிபணிந்தும் நோன் மசர்த்து ரவத்திருக்கும் வங்கி 
மபலன்ரஸ நிரனத்துப் போர்த்ம ன். அதில் நோலில் ஒரு பங்குத் 
த ோரகரய இந்  இேவரசன் ஒமர ரோத்திரியில் எனக்குத்  ரக் 
கோத்திருக்கிறோன்! 

அதிகபட்சம் என்ன நடக்கும்? போட்டு, கூத்து, குடி..! அத ல்லோம் 
முடிந் தும் இரண்டு  டரவ என்மனோடு இருப்போனோ? ச ோ மபோகத்தில் 
திரேத்து எழுகிற ஆசோமி என்ப ோல், தரோம்ப மநரம் என்ரன உருட்டிப் 
புரட்டு ேவு இவன்  ோக்குப் பிடிக்கவும் முடியோது என்மற ம ோன்றியது. 
அதிக பட்சம் 25 நிமிடங்கள்..? அ ற்கோ இத் ரன மகோடிகள்! 
அப்படியோனோல், ஒரு தநோடிக்கு என் விரல எத் ரன ரூபோய்? 

போக்ஸிங் வீரர் முக து அலிகூட தநோடிக்கு இத் ரன ரூபோய் 
சம்போதித்திருக்க  ோட்டோர் என்று ம ோன்றியது. அர யும்கூட 
சம்போதிப்ப ற்குள் அவருக்கு முகமும் உடம்பும் எந் ேவுக்கு பஞ்சரோகி 
இருக்கும். நோன் மச ோரம் இல்லோ மல சம்போதிக்க வரேகுடோ வோய்ப்பு! 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

என்ன தசய்யலோம்? மயோசித்ம ன்! முழுப்பத்தினி மபோலமவ 
மவ த்ர த் த ோடர முடிதவடுத்ம ன். அம  கடுர மயோடு முகத்ர  
ரவத்துக்தகோண்மடன். 

''உங்கள் இேவரசரிடம் மபோய்ச் தசோல்லுங்கள்... நோன் அந்  
 ோதிரி ஆள் இல்ரல என்று. இது ோன் என் இறுதி முடிவு!'' என்றபடி 
க ரவ மநோக்கிக் ரக கோட்டிமனன் மலோம்போர்டிக்கு.  யக்கத்துக்குப் பின் 
ஏ ோற்றத்ம ோடு எழுந்து தவளிமய மபோனோன். மபோகட்டும். நிச்சயம் 
இேவரசரிடம் மபசுவோன். இன்று இல்ரலமயல் நோரே... நோரே 
இல்ரலமயல் அடுத்   ோ ம்... கட்டோயம்  னி வி ோனத்தில் திரும்பி 
வருவோன், இந்  தபரிய தலவல் புமரோக்கர். எப்படியோவது என்ரனத் 
த ோட்டுவிட மவண்டும் என்ற 'ஈமகோ'வுக்கோகமவ இேவரசன் எனக்கோன 
மரட்ரட இன்னும் கூட்டிக் தகோடுப்போன். தசய்கிற  ப்ரப முடிந்  
வரரக்கும் கோஸ்ட்லியோக தசய்து ரவப்மபோம ! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
போத்ரூம் கூரரயில் ரகசிய மக ரோ!  

வோசகர்கமே... கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோவின் அந் ரங்க 
ரடரிரய நீங்கள் த ோடர்ந்து படித்துக்தகோண்டு 
இருக்கிறீர்கள்... 

 ோர்ச் 8 

என் வோழ்வின் மிக ம ோச ோன நோட்கள் 
துவங்கிவிட்டன என்ப ற்கோன  ணி இன்று அடித்துவிட்டது. சிங்கப்பூர் 
வழியோக, மும்ரபக்கு நோன் வந்து இறங்கியமபோது, ஏர்மபோர்ட்டில் 
எனக்கோக கோர் கோத்திருந் து. ஆனோல், மபோலோ வரவில்ரல. ''மபோலோ 
உங்கரே இன்னிக்கு இந்  டயத்துக்கு வந்து பிக்-அப் பண்ணிக்கச் 
தசோன்னோரு ம டம்!'' என்றோன் டிரரவர். 
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அபோர்ட்த ன்ட்டுக்கு நோன் ரவத்திருக்கும்  ோற்றுச் சோவி மபோட்டு 
உள்மே நுரழந் தும  கலங்கிப் மபோய் நின்றுவிட்மடன். புயல் கடந்  
பூமி  ோதிரி  ோறு ோறோகச் சி றிக் கிடந் து என் வீடு. மசோபோதவல்லோம் 
 ரலகீழோகப் புரண்டு கிடந் து.  ரரதயல்லோம் சிக்கன் பீஸ்களும், 
கோய்ந்து மபோன நூடுல்ஸும் சி றிக் கிடந் ன. படுக்ரக அரறக்கு 
ஓடிப்மபோமனன். என் பீமரோக்கள் அத் ரனயும் திறந்து கிடக்க, 
கோஸ்ட்லியோன உரடகள் ஒன்றுகூட இல்ரல. கோஸ்ட்லியோன வோட்ச், பல 
நோடுகளிலிருந்து நோன்  ருவித்  பர்ஃப்யூம்கள், நரககள், வி ம் 
வி  ோன ஷூக்கள் எல்லோம  கோணோ ல் மபோயிருந் ன. வங்கிக் 
கணக்கில் இருக்கும் தடபோசிட்கள் மபோக நிரறயத் த ோரக நோன் 
தரோக்க ோகமவ வீட்டில் ரவத்திருப்பது வழக்கம். அந் ப் பணத்ர ப் பூட்டி 
ரவக்கும் மசஃப்டி லோக்கரும் உரடக்கப்பட்டிருந் ன. அதில் இருந்  சில 
லட்சம் ரூபோய்களும், டோலர்களும், யூமரோக்களும் சுத்  ோக 
வழிக்கப்பட்டு இருந் ன! 

மபோலோ எங்மக மபோனோன்? ரோம் துலோரி என்ன ஆனோள்? குரல் 
தகோடுத்துப் போர்த்ம ன்... பதில் வரவில்ரல. பயம் கூடிப்மபோனது. 
போத்ரூர த் திறந்து போர்ப்ப ற்கோக நகர்ந்ம ன். சட்தடன்று முதுகுத் 
 ண்டில் ஐஸ் கட்டியோக திகில் பரவியது. என்னுரடய போத்டப்புக்குள் 
மபோலோரவயும், ரோம் துலோரிரயயும் ரத் க் கேறியோகக் தகோன்று 
 ண்ணீரில் தகோள்ரேயர்கள் மி க்க விட்டிருப்ப ோன கோட்சி கற்பரனயில் 
விரியும்மபோம   யக்கம்  ள்ளியது. 

ச ோளித்துக்தகோண்டு, மபோன் அருகில் ஓடிமனன். மபோலீஸுக்கு ரிங் 
தசய்வ ற்கோக ரிசீவரரக் ரகயில் எடுத்ம ன். மபோன் மீது ஒரு சீட்டு 
ஒட்டியிருப்பர  அப்மபோது ோன் போர்த்ம ன். 

'மபோலீஸுக்கோ? அ ற்கு முன் டி.வி-க்கு அருகில் போரு!' என்றது 
சீட்டு. 
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தகோள்ரேயர்கள் ஏமனோ டி.வி., மைோம் திமயட்டரரஎல்லோம் 
கேவோடோ ல் விட்டிருந் ோர்கள். டி.வி-க்கு அருகில் ஒரு டி.வி.டி  ட்டும் 
கிடந் து. நடுங்கும் ரககேோல் அர  எடுத்து டி.வி.டி. பிமேயருக்குள் 
மபோட்மடன். போத் டப்புக்குள் மபோலோவும், ரோம் துலோரியும் கிடக்கிற 
தகோடூரக் கோட்சிரயப் போர்க்க  னர த் திடப்படுத்திக் தகோண்மடன். 

டி.வி.டி-யில் போத்ரூம் கோட்சி விரிந் து. ஆனோல், அந்  இருவர் 
அதில் இல்ரல. இருந் து நோன்! 

த ல்லிய ரோகத்ம ோடு போடிக்தகோண்மட உரடகரே ஒவ்தவோன்றோக 
அவிழ்க்கிமறன்.  வரரத் திறக்கிமறன். போத் டப்புக்குள் இறங்குகிமறன். 
அதில் நின்றபடி உள்ேோரடகரேயும் கழற்றிவிட்டு பிறந்  
ம னியோகிமறன். என் அழகிய வரேவுகரே நோமன அப்படியும் 
இப்படியு ோக குனிந்து போர்த்துக் தகோள்கிமறன். எதிரில் இருக்கும் 
கண்ணோடியில் எனக்கு நோமன தபருமி  ோக குசலம் விசோரித்துக் 
தகோள்கிமறன். போத் டப்பில் படுத்து ஒவ்தவோரு அங்க ோக, மிக 
நி ோன ோக வருடிக் தகோண்டு குளிக்கத் துவங்குகிமறன்.  றுபடி எழுந்து 
என் ம னியின் சிவப்ரப ம லும் சிவப்போக்கும் வி  ோக டவலோல் 
அழுந் த் துரடத்துக் தகோள்வர யும் மக ரோ த ளிவோகப் படம் 
பிடித்திருந் து. 

நோன் மபயரறந் ோற்மபோல் டி.வி.டி-ரயப் போர்த்துக் தகோண்மட 
இருந்ம ன். தகோள்ரேக்கோரர்கள் என்ன தசோல்கிறோர்கள்? தகோள்ரே 
விவகோரத்ர  நோன் மபோலீஸுக்குக் தகோண்டு மபோனோல், இந்  நிர்வோணக் 
கோட்சிகள் தவளியில் வரும் என்கிறோர்கேோ? 

தீப்பற்றிய  ோதிரி ஒரு வி யம் எனக்கு உரறத் து... இர  யோர் 
எப்மபோது எடுத்திருக்க முடியும்? என் அனு தியில்லோ ல் வீட்டுக்குள் 
வரக்கூடியவர்கள் யோர்? வீட்டின் ஒவ்தவோரு மூரலரயயும் போர்த்துப் 
போர்த்து அலங்கோரம் தசய்யவும், நவீன ம ோஸ் ரில்  ோற்றங்கள் 
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தசய்யவும் நோன் அதிகோரம் தகோடுத்திருந்  ஒமர ஆள் மபோலோ ோமன? 
சரி, மபோலோ எங்மக? ஏன் ஏர்மபோர்ட்டுக்கு வரவில்ரல? 

தடலிமபோனுக்குப் பக்கத்தில் ரவத்திருந்  துண்டுச் சீட்ரட  றுபடி 
எடுத்துப் போர்த்ம ன். இப்மபோது புரிந் து. அதில் இருக்கும் எல்லோ 
எழுத்தும  சோய்ந்  வோட்டில் சிரித் ன. அது மபோலோவின் 
ரகதயழுத்து ோன்! கஷ்டப்பட்டு மவறு  ோதிரி எழுதுவ ற்கு முயற்சி 
தசய்திருந் ோன். 

எனக்கு ம கம் நடுங்கியது. போத்ரூம் க ரவ த துவோகத் திறந்து 
போர்த்ம ன். போத்டப் கோலியோக இருந் து. விேக்குகரே ஒவ்தவோன்றோக 
ஆன் தசய்ம ன். கூரரரய நிமிர்ந்து போர்த்ம ன். நோன் போர்த்  
கோட்சிகளின் மகோணத்ர  ரவத்து, கூரரயின் ஒரு ஓரத்ர க் குறி 
ரவத்துச் மசோதித்ம ன். அங்மக தபோருத்தியிருந்  ஒரு விேக்கின் கீமழ 
சின்ன ோக கண்ணோடிப் புள்ளி த ரிந் து. த துவோக விரல்கேோல் 
தநருடிப் போர்த்ம ன். ரகசிய மக ரோமவ ோன். படுபுதரோஃப னலோக, 
நன்றோகத் திட்டமிட்டு டிரஸன் தசய்யப்பட்டு அங்மக தபோருத்திஇருந் து 
அந் க் மக ரோரவ. 

 ள்ேோட்ட ோக தவளியில் வந்து படுக்ரகயரறக்குள் சுற்றிப் 
போர்த்ம ன். அங்மக ஏரோே ோன சரவிேக்குகள் உள்பட பலவி  ோன 
விேக்குகரேப் தபோருத்தியிருந் ோன் மபோலோ! இதில் எங்மக, எந்  
ரூபத்தில் மக ரோரவ ரவத் ோமனோ? நோன் உரட  ோற்றுவது, ஆரட 
விலகித் தூங்குவது என்று எத் ரன கோட்சிகரேப் படம் பிடித் ோமனோ? 

துமரோகி! தூரத்து உறவு என்று தசோல்லிக்தகோண்டு, சினி ோ வோய்ப்பு 
ம டி மும்ரபக்கு வந்து, அழு  விழிகமேோடு இடம் தகோடுத்  ற்கு, அவன் 
 ந்திருக்கும் பரிசோ இது? எத் ரன தபரிய முட்டோள் நோன்? ஆனோல், 
தகோட்டிவிட்ட போலுக்கோக இனி அழுத ன்ன ஆகப் மபோகிறது? 
 ன்னிரக்கம் என்ரன தநோறுக்க ஆரம்பித் து. ஏம ோ ஒரு புத் கத்தில் 
படித் து நிரனவுக்கு வந் து. 'துன்ப ோன மநரங்களில்  ன்னிரக்கத்துக்கு 
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துளியும் இடம் தகோடுத்து விடோதீர்கள். அது உங்கரே ம லும் 
பலவீன ோக்கும். துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவ ற்கோன த ளிவோன வழிரய 
மயோசிக்க முடியோ ல் தசய்துவிடும்' என்ற அந்   த்துவம் என்ரன 
சட்தடன்று திடப்படுத்தியது. 

மபோலோ இருக்கும் இடத்ர  நோன் ம ட ஆரம்பித் ோல், இந்  
டி.வி.டி-ரய ஏ ோவது ஒரு தவப்ரசட்டில் மபோட்டுவிடுவோன் என்பது 
புரிந் து. நடிரகயின் வோழ்க்ரக ஃபோர்முலோ தரோம்ப சிக்கலோனது. 
 ோர்பின் நுனி வரரக்கும் வரேவுகரேக் கோட்டி நடித் ோக மவண்டும். 
த ோரடயின் உச்சம் வரர, ஒரு துளியூண்டு  ட்டும்  ரறத்துக்தகோண்டு 
நடிப்பது ரசிக்கப்படும். ஆனோல், அவரே முழு நிர்வோண ோக இந்  
உலகம் போர்த்துவிட்டோல், அ ன் பிறகு அவளுக்கோன 'சினி ோ கற்பு' 
கோலியோகிவிடும். புரகயிரல விரிந் ோல் மபோச்சு என்போர்கமே... அது 
முழு நிர்வோண ோகப் போர்க்கப்பட்டுவிட்டோல், ஒரு நடிரகயின்  ோர்க்தகட் 
வீழ்ச்சிக்கும் தபோருந்தும்! 

மபோலோரவ ம டும் எண்ணத்ர  ஒத்தி ரவத்ம ன்! 

நரககள், பணத்ர  எல்லோம் எடுத்துக்தகோண்டு மபோலோ எக்மகடும் 
தகட்டுப் மபோகட்டும். என் வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் பணத்ம ோடு 
ஒப்பிடும்மபோது, கேவு மபோனது ஒரு தபரிய த ோரகமய அல்ல. ஆனோல், 
அந்  அப்போவிப் தபண் ரோம்துலோரி என்ன ஆனோள்? அவரே என்ன 
தசய்திருப்போன் அந் ப் போவி? 

என்ரன நம்பி வந்  பரி ோபப் தபண்மண... உன் ஆன் ோ சோந்தி 
அரடயட்டும். மபோலோ, நீ தசத் பிறகு நரகத்தின் எண்தணய் 
தகோப்பரரக்குள் நிரந் ர ோக தவந்து கிடக்கக் கடவது! 

 ோர்ச் 12 

ரோம் துலோரி கடத் ப்பட்டு நோன்கு நோள் ஆகிவிட்டது. எந் த் 
 கவலும் இல்ரல. என்ன பண்ணியிருப்போன் மபோலோ அவரே? கற்ரப 
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சூரறயோடிவிட்டு, அவள் உடம்ரபத் துண்டு துண்டோக நறுக்கி, பிேோஸ்டிக் 
ரபக்குள் மபோட்டு, கடலில் இருக்கும் மீன்களுக்கு இரரயோகக் 
தகோடுத்திருப்போனோ? எனக்குத் த ரிந்  அத் ரன தகோரலப் படங்களும் 
கோட்சியில் ஓடின. 

மபோலீஸுக்குப் மபோகோ ல் இருப்பதில் என்  னசோட்சி குரடந் து. 
ஒரு க்ரரம் நடந்து, மபோலீஸுக்குப் மபோவ ற்கு நோட்கரேத்  ள்ளிப் 
மபோட்டுக்தகோண்மட மபோகும்மபோது, குற்றவோளிரயக் 
கண்டுபிடிப்ப ற்கோன  டயங்களும் வோய்ப்புகளும் அழிந்துதகோண்மட 
மபோகும் என்று மபோலீஸ் தசோல்வது என் நிரனவுக்கு வந் து. என்ன 
தசய்ய? மபோலோ எடுத்து ரவத்திருக்கும் போத்ரூம் டி.வி.டி-யும் போழோய்ப் 
மபோன என் இம ஜும்  டுக்கிறம ! ரோம் துலோரிக்கோக இன்று இரவு 
தவகுமநரம் அழும ன். 

 ோர்ச் 13 

லூத்ரோ என்ற அந்  புதரோடியூசர் படுக்ரகயரறக் கோட்சிரய 
 ட்டும  மூல ன ோக்கி 'சோஃப்ட் மபோர்மனோகிரோபி' எடுக்கிற 'லுச்சோ' 
ரகம். என் தசல்மபோன் நம்பருக்குள் இன்று எப்படிமயோ வந்துவிட்டோன். 
'' ப்னம்ஜி! ஸ்டில் தச ன் எப்மபோது ரவத்துக் தகோள்ேலோம்? வருகிற 
வியோழக்கிழர  ஓமக- ோமன? அ ற்குப் பிறகு பூரஜரய ரவத்துக் 
தகோள்ேலோம் என்று போர்க்கிமறன்...'' என்றோன். 

''என்ன ஸ்டில்? என்ன பூரஜ?'' 

''போர்த்தீர்கேோ? ஒரு வோர ோக மபோலோகூட எனக்கு மபோன் 
பண்ணவில்ரல... அவனுக்கு ஏதும் உடம்பு சரியில்ரலயோ? உங்கள் 
கோல்ஷீட்கரேப் போர்த்துக் தகோள்ளும் ரோமகஷ்ஜியிடம் ந து புதிய 
ஒப்பந் ம் பற்றி நீங்கள் ஏதும் தசோல்லவில்ரலயோ? தசோல்லியிருந் ோல், 
அவரோவது பர்ஃபக்டோக உங்களுக்கு நிரனவூட்டி இருப்போமர...'' 

எனக்கு எரிச்சல் தபோங்கியது. 
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''லூத்ரோஜி... நீங்கள் மபசுவம  எனக்குப் புரியவில்ரல...'' 

''புரியவில்ரலயோ? என்  யோரிப்பில் நீங்கள் நடிக்கும் புது 
படத்துக்கு அட்வோன்ஸ் தகோடுத்ம மன... மபோலோமவோடு மசர்ந்து 
வந்து ோமன நீங்கள் புதுப் படத்துக்குக் ரகதயழுத்துப் மபோட்டீர்கள்!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
மைப்பி பர்த் மட  ப்னம்... 

நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவின் ரடரியில்  ோர்ச் 13-ம் ம திக்கோன 
பக்கங்கள் த ோடர்கின்றன... 
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இந்  வக்கிர புதரோடியூசர் லூத்ரோ த ன்டல் ஆகிவிட்டோனோ? அல்லது 
 த்தியோனம   ண்ணி மபோட்டுவிட்டோனோ? 'உங்கள் உ வியோேன் 
மபோலோமவோடு மசர்ந்து வந்து நீங்கள் ோமன புதுப் பட ஒப்பந் த்தில் 
ரகதயழுத்துப் மபோட்டீர்கள்' என்று தசோல்லி தவறுப்மபற்றுகிறோமன! 

நோன் மூர்க்க ோமனன். 

''மிஸ்டர்! ஆறு  ோ ங்களுக்கு முன்மப ஒரு முரற நீங்கள் கோல்ஷீட் 
மகட்டீர்கள். நோன்  ரமுடியோது என்று தசோல்லிவிட்மடன்.  றுபடி 
எப்மபோது உங்கரே நோன் வந்து சந்தித்ம ன் என்கிறீர்கள்?'' 

''சரியோப்மபோச்சு... நீங்கேோகத் ோமன  னர   ோற்றிக்தகோண்டு 
மபோன வோரம்  ோஜ் மைோட்டலில் என்ரனச் சந்தித்தீர்கள். மபோலோரவயும் 
ரவத்துக்தகோண்டு ோமன ரகதயழுத்துப் மபோட்டீர்கள். ஐம்பது லட்சம் 
அட்வோன்ஸ் அப்மபோம  நோன் தகோடுத்துவிட்மடமன...'' என்று லூத்ரோ 
தசோல்ல... மு லில் குழம்பி, உடமன அதிர்ந்ம ன். 

போவி மபோலோ! நோன் ஊரில் இல்லோ  ச யத்தில், என் 
'ரிப்ளிகோ'வோன ரோம் துலோரிரயக் கூட்டிக்தகோண்டு மபோய், அவரே நோன் 
என்று கோட்டி ஒப்பந் த்திலும் ரகதயழுத்துப் மபோட ரவத்திருக்கிறோன். 
அவன் என் நரககளுடன்  ட்டும் ஓடவில்ரல. இப்படி தபோய்க் 
ரகதயழுத்துப் மபோட்டு அட்வோன்ஸும் வோங்கியிருக்கிறோன். 

 ஐமயோ, இன்னும் எத் ரன புதரோடியூஸர்களிடம் இப்படி என்ரன 
அடகுரவத்துப் பணம் போர்த்திருப்போன்! 

''மபோட்மடோ தச னுக்கு உரடகள்கூட  யோர்  ப்னம்ஜி. நீங்கள் 
தசோன்னபடிமய தரோம்ப தசக்ஸியோக இல்லோ ல் தகோஞ்சம் போர்த்துத் ோன் 
தரடி பண்ணியிருக்கிமறோம். ஆனோல், பிகினி டிதரஸ் தரண்டு ஸீனில் 
உண்டு. ஓமக- ோமன?'' என்றோன் எதிர்முரன ரடரக்டர். 

''லூத்ரோஜி! எனக்கு இப்மபோது தகோஞ்சம் உடம்பு சரியில்ரல. 
அப்படிமய கோல்ஷீட் தகோடுத்து இருந் ோலும், அந்  ஒப்பந் த்ர  நோரே 
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மநரில் தகோண்டுவந்து கோட்டுங்கள். அர  மகன்சல் தசய்துவிடலோம்!'' 
என்மறன். 

'' ப்னம்ஜி... இது துளியும் நியோயம் இல்ரல. நோன் மகோர்ட்டுக்குப் 
மபோக மவண்டியிருக்கும். இதில் எனக்கு எவ்வேவு தபயர் இழப்பு 
ஏற்படும் த ரியு ோ?'' 

''ஏற்தகனமவ தரோம்பப் மபமரோடு ோன் நீங்கள் இருக்கிறீர்கேோ? 
 யவுதசய்து டோர்ச்சர் பண்ணோதீர்கள். எத் ரன லட்சம் அட்வோன்ஸ் 
தகோடுத்திருந் ோலும் சரி... நோன் உங்கள் படத்தில் நடிப்ப ோக இல்ரல!'' 

''ரரட்! என்னிடம் வோங்கிய 50 லட்சத்ம ோடு மசர்த்து நஷ்ட ஈடோக 
ஐந்து லட்சம் மபோட்டு நோரேமய திருப்பிக் தகோடுங்கள். 
இல்ரலதயன்றோல், இப்மபோம  நோன் பிரஸ்ரஸக் கூப்பிட 
மவண்டியிருக்கும்!'' 

 ோர்ச் 14 

வங்கிக்குப் மபோயிருந்ம ன். உயர் ரக மகோட் சூட்டில் இருந்  
ம மனஜர் ஏற்தகனமவ எனக்கு அறிமுக ோனவர் ோன். நடிரக 
என்பர தயல்லோம்  ோண்டி மகோடிகளில் அந்  வங்கியில் தடபோசிட் 
தசய்திருக்கும் வோடிக்ரகயோேர் என்ப ோல் விழுந் டித்துக்தகோண்டு 
என்ரன வரமவற்பது வழக்கம். ஆனோல், இன்ரறக்கு என்ரன 
விமரோ  ோகமவ போர்த்து வரமவற்றோர். 

''அவசர ோக 55 லட்சம் பணம் மவண்டியிருக்கிறது!'' என்மறன். 

''அவ்வேவு த ோரகரய ஓவர் டிரோஃப்ட்டோகத்  ர முடியோம  
ம டம்!'' என்று அவர் தசோல்ல... இப்மபோது நோன் அவரர முரறத்ம ன். 

''ஓவர் டிரோஃப்ட்டோ? நோன் என் கணக்கில் இருக்கும் பணத்தில் 
தகோஞ்சத்ர  எடுக்க வந்திருக்கிமறன்!'' 
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'' ப்னம் ம டம்... உங்களுக்கு ஏ ோவது தபரிய பிரோப்ே ோ? 
பிப்ரவரி 16-ம் ம தி நீங்கள் ோமன இங்மக வந்து, உங்கள் கணக்கில் 
இருந்  த ோத் ப் பணத்ர யும் சுத்  ோகத் துரடத்து எடுத்துக்தகோண்டு 
மபோனீர்கள்? அப்புறம் எங்கிருந்து 55 லட்சம் உங்கள் கணக்கில் 
இருக்கும்?'' 

 ரல சுற்றியம   விர, குழப்பம் வரவில்ரல எனக்கு. மபோலோ 
இங்மகயும் விரேயோடி முடித்துவிட்டோன். வங்கி ம மனஜமர அர யும் 
உறுதியும் தசய் ோர் - 

''மபோலோ ஸ்ரீவத்ஸவோ உங்கமேோடு வந்திருந் ோர். இம  
அரறயில் ோன் நோம் மபசிமனோம். இப்படி த ோத்  ோகப் பணத்ர  
வழித்து எடுப்ப ோல் உங்களுக்கு வட்டியில் தரோம்ப இழப்பு ஏற்படும் 
என்று நோன் தசோன்மனன். நீங்கள் ோன் விடோப்படியோக த ோத்  ோகக் 
ரகதயழுத்துப் மபோட்டுப் பணத்ர  எடுத்துக்தகோண்டு மபோனீர்கள்!'' 

''ஆனோல், அந்   ோதிரி எல்லோம் நடந் ம  எனக்குத் த ரியோது. 
உங்கள் வங்கிக்கு நோன் வந்ம  பல  ோ ங்கள் இருக்கும்.'' 

வங்கி  ோமனஜர் என்ரனப் போர்த்  போர்ரவயில், 'அவசர ோக 
நீங்கள் ஒரு த ன்டல் டோக்டரரப் போர்ப்பது நல்லது' என்ற தசய்தி 
இருந் து. 

அபோர்ட்த ன்ட்டுக்கு திரும்பி வந்து படுக்ரகயில் விழுந்ம ன். 
கோல்ஷீட்கரேக் கவனிக்கும் ரோமகஷ்ஜிரயக் கூப்பிட்டு எல்லோ 
அப்போயின்ட்த ன்ட்கரேயும் மகன்சல் தசய்யச் தசோன்மனன். 

முடிந் து! மும்ரபக்கு வந்து நட்சத்திர ோக ஆகி, 'டோப்' நிரலக்கு 
வரும் வரரக்கும் உடலோலும்  ன ோலும் நோன் அரடந்  எல்லோ 
இழப்புகளுக்கும் ஈடோகச் மசர்த்  த ோத் ப் பணமும் மபோய்விட்டது. இனி 
மு ல் சிங்கிள் ரபசோவில் இருந்து ோன் நோன் என் வோழ்க்ரகரய  றுபடி 
த ோடங்க மவண்டு ோ? 
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நம்பிக்ரகத் துமரோகம் என்பது இத் ரன தீவிர ோகக்கூட இருக்க 
முடியு ோ? நோரே என் இருப ோவது பிறந்  நோள். அன்ரறக்கு தபரிய 
தகோண்டோட்டம் என்று எதுவும் ரவத்துக்தகோள்ேவில்ரல என்றோலும், 
வோழ்த்து தசோல்லி மபோனில் அரழப்பவர்களிடம் அழுது வடிந்துதகோண்டோ 
பதில் தசோல்ல முடியும். 

என்ரன திடப்படுத்திக்தகோள்கிமறன். பிறந்  நோள் முடியட்டும். 
நோரே  றுநோள் மபோலீஸ் கமி னரர மநரில் போர்க்கப் மபோகிமறன். 
அ ற்கோன அப்போயின்ட்த ன்ட்ரட இன்ரறக்மக வோங்குவ ற்கு ஏற்போடு 
தசய்மவன். 

மபோலீஸுக்குப் மபோமய ஆக மவண்டிய கட்டோயத்ர  இப்மபோது 
மபோலோ எனக்கு உருவோக்கி இருக்கிறோன். போத்ரூமில் நோன் குளிக்கிற 
கோட்சி ோமன? தவளியிட்டோல் பரவோயில்ரல... அது என் மபரில் 
அனு ோபத்ர  ஏற்படுத்துகிற அேவுக்கு உண்ர கரே நோன் 
மீடியோக்களிடம் தசோல்ல முடியும். ஏன், அர யும் மசர்த்ம  முன்கூட்டி 
மபோலீஸ் கமி னரிடம் புகோரோகப் பதிவு தசய்துவிடுமவன்! 

உண்ர  தஜயித் ோக மவண்டும்! 

 ோர்ச் 17 

வோழ்த்துகள்... வோழ்த்துகள்... வோழ்த்துகள்..! எஃப்.எம். 
மரடிமயோக்களிலும், டி.வி. மசனல்களிலும் அவர்கேோகமவ 
தகோண்டோடிக்தகோள்கிறோர்கள். நோன் நடித்  படத்தின் போடல்கள், கோட்சிகள் 
என்று  ோறி  ோறி ஒலி/ஒளி பரப்புகிறோர்கள். 

தசல்மபோனும், மலண்ட் ரலனும் சூமடறிக் தகோதிக்கின்றன. 
மபோன்கரே எடுத்து என்னிடம் தகோடுப்பதிமலமய தசக்தரட்டரி மரோஸி 
மசோர்ந்து துவண்டுவிட்டோள். த ோத் ம் முப்ப ோயிரம் பிறந்  நோள் 
வோழ்த்துக் கடி ங்கள் ரசிகர்களிடம் இருந்து வந்திருப்ப ோக எண்ணிப் 
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போர்த்துவிட்டுச் தசோன்னோள். அது கின்னஸுக்குப் மபோகக்கூடிய தரகோர்டு 
என்றோள். 

இந்  உலகம் த ோத் மும் என் பக்கம் இருப்ப ோகத் ம ோன்றியது. 
இவர்களுக்கு முன்னோல் மபோலோ ஒரு தூசு! 

 ோரல நோளி ழ்களில் என் பிறந்  நோள் தகோண்டோட்டச் 
தசய்திமயோடு மசர்த்து,  றுநோள்  ோரல மபோலீஸ் கமி னரரப் 
போர்ப்ப ற்கு நோன் அப்போயின்ட்த ன்ட் மகட்ட தசய்தியும் எப்படிமயோ லீக் 
ஆகியிருந் து. 

 ோர்ச் 18 

சற்று  ோ   ோக எழுந்து, குளித்து முடித்துவிட்டு  தியச் 
சோப்போட்டுக்கு தரடியோனமபோது, மரோஸி ஒரு தபரிய கவரரக் ரகயில் 
ரவத்திருந் ோள். கூரியரில் அப்மபோது ோன் வந்  ோம். 'படு அந் ரங்கம்' 
என்று கவர் மீது மபோட்டிருந்  ோல், பிரிக்கோ ல் ரவத்திருந் ோள். 

வோங்கிக்தகோண்டு மபோய் படுக்ரக அரறயில் பிரித்ம ன். டி.வி.டி! 
கூடமவ துண்டுச் சீட்டு. ''வோழ்த்துகள்! மபோலீஸுக்குப் மபோக தரடியோகி 
விட்டீர்கள்மபோல. அ ற்குமுன், டி.வி.டி-ரயப் போர்த்துவிட்டோல், புகோரில் 
என்ன எழு லோம் என்ப ற்கு ஒரு ஐடியோ கிரடக்கும்' என்றது சீட்டு. 
அம  சோய்வோட்டு எழுத்துகள். மகோரழ மபோலோ,  ன்ரன 
 ரறத்துக்தகோள்வ ற்கோக ரகதயழுத்ர   ோற்றி முயன்றிருந் ோன். 

டி.வி.டி-ரய ஓட விட்மடன். திரர ஒளிர ஆரம்பித்  மு ல் 
தநோடியிமலமய என் முதுகுத்  ண்டில் யோமரோ எதலக்ட்ரிக் ஒயரரச் 
சுற்றி ரைமவோல்ட் கரன்ட் அவிழ்த்துவிட்ட  ோதிரி இருந் து. 
மக ரோவுக்கு மநரோக முகத்ர க் கோட்டியபடி முனகமலோடு படுக்ரகயில் 
தநளிந்துதகோண்டிருந் து... நோன் அல்ல... ரோம் துலோரி! அவள் மீது 
பரவியிருந்  பருத்  ம கத்துக்கோரன்  ன் முகத்ர க் கோட்டவில்ரல. 
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ஆனோல், அவன்  ரலயின் பின்புறமும், ரககளில் முழுக்க அடர்ந்திருந்  
புசுபுசு மரோ மும் எனக்கு அரடயோேம் த ரிந் து... மபோலோமவ ோன்! 

மிகச் சில நிமிடங்கமே ஓடி முடிந் து டி.வி.டி.! 

மபோலோ தசோல்ல வரும்  கவல் எனக்குத் த ளிவோகப் புரிந் து. 
திரரயில் இருப்பது நோன் என்று தசோல்லி அர  இன்டர்தநட்டில் 
மபோடுவோன். பத்திரிரககளுக்கு த ோட்ரடக் கடு ோசி ரவத்து டி.வி.டி-ரய 
அனுப்புவோன். எத் ரன பத்திரிரககள் அல்லது த ோரலக்கோட்சி 
மசனல்கள் வந்து என்னிடம் விேக்கம் மகட்டுவிட்டு அப்புறம் அர  
தவளியிடும்? 

இந்தியத் திருநோட்டுக்கு அடுத்  நோரலந்து  ோ ங்களுக்கோன த ோடர் 
 ரலப்புச் தசய்தி அல்லவோ இது! டி.வி.டி-யில் இருப்பது நோன் அல்ல... 
அது என்ரனத் ம டி அரடக்கலம் வந்  மவறு தபண் என்று நோன் 
தசோன்னோலும், ரோம் துலோரி எனக்கு எழுதிய கடி த்ர  நோன் ம டிப் 
பிடித்துக் தகோடுத் ோலும், என்ரனயும் மபோலோரவயும்  விர அவரே 
இந்  வீட்டுக்குள் போர்த்திருக்கும் மரோஸி  ற்றும் ரசனீஸ் மைர் 
டிரஸ்ஸர் ஆகிமயோர் இதுபற்றி மபச முன்வந் ோலும்... மீடியோக்கள் 
அ ற்தகல்லோம் என்ன முக்கியத்துவம்  ரும்? 

அன்று இரவு தூங்கப் மபோனமபோது, நோன் பிறந்து வேர்ந்  
கிரோ மும், கட்டோந் ரரயில் படுத்து நிம் தியோகத் தூங்கிய நோட்களும் 
நிரனவுக்கு வந் ன. ஏரழயோன அப்போவும் அம் ோவும் நிழலோடினோர்கள். 
தகோடுத் ர த் தின்று, கிரடப்பர  உடுத்திக்தகோண்டு வோழ்கிற போவப்பட்ட 
என்  ங்ரகயின் உருவம் நிரனவுக்கு வந் மபோது, துக்கம் த ோண்ரடரய 
அரடத் து. 

வறுர மயோடுகூட வோழ்ந்திருக்கலோம்... இப்படி ஒரு துமரோக 
வட்டத்துக்குள் சிக்கிவிட்மடமன... அடுத்து நோன் என்ன 
தசய்யப்மபோகிமறன்? 
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ரோம் துலோரி... உன்ரன என் தசோந் த்  ங்ரகமபோல நம்பிமனமன... 
நீயு ோ இந்  பனோதிப் பயலுடன் மசர்ந்துதகோண்டோய்? 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவின் ரடரிரயப் படித்துக்தகோண்டு 

இருக்கிறீர்கள்... 

 ோர்ச் 20 

த ய்வம் சில ச யங்களில் தகட்டது தசய்வதுமபோலத் 
த ோடங்கி எல்லோ இன்பங்கரேயும் அள்ளிக் தகோடுக்கும். 

சில ச யங்களில்  ங்கப் போர ரயக் கோட்டுவதுமபோல கூட்டிச் தசன்று 
போழுங் கிணற்றுக்குள்  ள்ளிவிடும். 

மும்ரபக்கு வந்து நோன் நடிரக ஆன பிறகு, இத் ரன கோலத்தில் 
மு ன் மு லோக அந் க் குரரலக் மகட்கிமறன். தவகு மநரம் 
அடித்துக்தகோண்டு இருந்  மபோரன திக்திக் இ யத்துடன் எடுத்ம ன். 
அபோர்ட்த ன்ட்டின் தடலிமபோன் ஆபமரட்டர், ''உங்களுக்கு தரோம்ப 
தரோம்ப மவண்டியவங்கனு தசோல்றோங்க ம டம்... தரோம்ப அழுறோங்க'' 
என்றபடி ரலரனக் தகோடுத் ோன். ஆ ோம், ரலன் கிரடத் தும  
எதிர்முரன தபரிசோகக் க றியது. அது என்  ோயின் குரமல ோன்! 

'' கமே... எங்கரே எல்லோம் நிரனப்பிருக்கோம் ோ? நோன் இப்மபோ 
ஒரு பப்ளிக் பூத்ல இருந்து உனக்குப் மபசுமறம் ோ... நம்  குடும்பத்துக்கு 
இப்படியோ ஒரு கதி வரணும்? யோமரோ ஒரு புண்ணியவோன் உன் மபோன் 
நம்பரரக் தகோடுத் து, த ய்வத்ம ோட கருரணயம் ோ...'' 
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''அம் ோ... ப ற்றப்படோதீங்க... என்னன்னு தசோல்லுங்கம் ோ!'' 
என்று நோனும்  வித்ம ன். 

''நீ தரோம்ப தரோம்பப் தபரிய  னுஷியோ பட்டணத்துல இருக்மகன்னு 
எல்மலோரும் தசோல்றோங்கம் ோ. ஊரரவிட்டுப் மபோன உன்ரன நோங்க 
ம டி வரரலன்னு மகோவிச்சுக்கோம ம் ோ.  யவு பண்ணி உடமன நீ 
ஊருக்குக் கிேம்பி வோம் ோ!'' என்று அரற்றினோள் அம் ோ. 

 

''என்னம் ோ ஆச்சு..?'' என்றமபோது, 

''உங்க அப்போ தரோம்ப ம ோச ோன 
நிரலர யில சர்க்கோர் ஆஸ்பத்திரியில் 
இருக்கோரும் ோ... அதுவும்  விர நடந் ர  
எல்லோம் நோன் விவர ோ தசோல்ல 
முடியோ ம் ோ... நீ மநரில் ஒமர ஒரு  டரவ 
வந்து மபோறியோ,  கமே?'' 

''நீ அழ மவண்டோம் ோ... நோன் 
நோரேக்மக அங்மக இருப்மபன்!'' 

கண்கரேத் துரடத்துக்தகோண்மடன். 
மபோலோ எனக்கு இரழத்  துமரோகத்தின் 
துக்கங்கரே  றந்து, தசோந்   ண்ணுக்குப் 
பறக்க ஏற்போடு தசய்ம ன். 

 ோர்ச் 21 

மும்ரபயில் இருந்து வோரணோசிக்கு 
வி ோனப் பயணம். அங்கிருந்து 90 

கிமலோமீட்டர் டோக்ஸி பயணத்தில் வந் து என் தசோந்  கிரோ  ோன 
அஸம்கர். புர்க்கோ மபோட்டுக்தகோண்டு, உடம்பு முழுக்க 
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 ரறத்துக்தகோண்டு, இப்படி ஒரு கிரோ த்தில் கனவுக் கன்னி 
 ன்னந் னிமய வந்து இறங்குவோள் என்ற நிரனப்பு யோருக்குத் ோன் 
இருக்கும்? என் குரல்கூட கோட்டிக்தகோடுக்கும் என்ப ோல் டோக்ஸி 
டிரரவரிடமும் நோன் அதிகம் மபசவில்ரல. 

இந்  மூன்று வருடங்களில் லக்மனோ ஏகத்துக்கும்  ோறி இருந் து. 
ஆனோல், அஸம்கர் தபரிசோக  ோறிவிடவில்ரல. அம  ஓட்ரட உரடசல் 
மரோடுகள், ஆட்டு ந்ர   ோதிரி அரசோங்க தலோடதலோடோ பஸ்களில் 
த ோங்கிக்தகோண்டு வியர்ரவ தபோங்கும் முகத்ம ோடு ஜனங்கள், 
மரோட்மடோரத்தில் இருந்து நடுவீதிக்குக் கரர புரண்டு வரும் நோற்றச் 
சோக்கரடகள், பிேோஸ்டிக் மபோர்டுகளில் பிர ோண்ட ோகச் சிரிக்கும் 
வஞ்சக அரசியல்வோதிகளின் முகங்கள், கன்னம் சுருங்கி, கண்கள் குழி 
விழுந்து... பிேோட்போர ஓரத்தில் அ ர்ந்து ைூக்கோ புரகக்கும் தபரிசுகள்! 

இடிந்து விழுகிற நிரலயில் இருந்  என் வீட்ரடக் கண்டுபிடிப்பது 
எனக்கு சிர  ோக இல்ரல. டோக்ஸிரயவிட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள் 
நுரழந்து, புர்க்கோரவ விலக்கி முகத்ர க் கோட்டிய என்ரன கண்கரேச் 
சுருக்கிப் போர்த் ோள் அம் ோ. அவேோல் நம்பமவ முடியவில்ரல, நோன் 
வந்துவிட்மடன் என்பர ! 

ஓடி வந்து என்ரன அரணத்துக்தகோண்டவள் குலுங்கிக் குலுங்கி 
க றத் துவங்கிவிட்டோள். என்ரன அவசர ோக அரழத்  கோரணத்ர  
அவள் தசோன்னமபோது, என் ம கம  தீயில் மூழ்கிய  ோதிரி இருந் து. 

ஸப்னோ... கள்ேமில்லோ   லரோன என்  ங்ரக கோமலஜுக்குப் 
மபோய்விட்டுத் திரும்பிக்தகோண்டு இருந் ோள் இரண்டு நோட்களுக்கு முன். 
ரவுடிக் கும்பல் சர ோரியோக வட்டமிடும் சரோய் மீர் என்ற ஏரியோவுக்கு 
அவரேக் கடத்திக்தகோண்டு மபோயிருக்கிறோன் ஒரு  ோ ோ.  ன் 
 ரறவிடத்துக்கு அவரேத் தூக்கிப் மபோயிருக்கிறோன். அங்மக ரவத்து 
ஸப்னோரவ சூரறயோடப் போர்த்திருக்கிறோன். ரகக்தகட்டும் தூரத்தில் 
இருந்  அவனுரடய துப்போக்கிரய எடுத்து சுட்டுத்  ள்ளியிருக்கிறோள் 
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என்  ங்ரக,  ற்கோப்புக்கோக. நடு தநற்றியிலும்  ோர்பிலு ோக குண்டு 
போய்ந்து, அங்மகமய விழுந்து அந்   ோ ோ துடித்துக்தகோண்டு இருக்க... 
இவள் அங்மக இருந்து  ப்பி ஓடி வந்துவிட்டோள். 

இவரே அவன் கடத்திச் தசன்றர மயோ, இவள் அங்மக இருந்து 
 ப்பி ஓடி வந் ர மயோ யோரும் இது வரர கவனித் ோர்கேோ என்று 
த ரியவில்ரல. மபோலீஸ் இது வரர ஸப்னோரவத் ம டி வரவில்ரல! 

இது ோன் அம் ோ என்ரன அவசர ோக அஸம் கருக்கு அரழத்  
கோரணம். பத்திர ோக ஸப்னோ திரும்பி வந்துவிட்டோலும், பயங்கர  ோ ோ 
ஒருவரன சுட்டுவிட்டுத்  ப்பினோள் என்பர க் மகட்டு, என் அப்போவுக்கு 
ைோர்ட் அட்டோக் வந்துவிட்டது. இப்மபோது அவர் ஆஸ்பத்திரியில் 
உயிருக்கு  ன்றோடிக்தகோண்டு இருக்கிறோர். உடனடியோக ஆபமர  ன் 
தசய்ய மவண்டும் என்று  ருத்துவர்கள் தசோன்னோலும், அரசோங்க 
ஆஸ்பத்திரியில் அ ற்கு வழி இல்ரல.  னியோர்  ருத்துவ ரனயில் சில 
லட்சங்கரேக் மகட்கிறோர்கள்! 

எப்படி இருக்கும் எனக்கு என்று நிரனத்துப் போருங்கள். மகோடிகரே 
வங்கிக் கணக்கில் ரவத்துக்தகோண்டு,  ங்கத்ர மய போலில் கரரத்துக் 
குடிக்கிற வசதியுடன் மநற்று வரர வோழ்ந்துதகோண்டு இருந்  என்னிடம், 
என் அப்போவின் உயிரரக் கோப்போற்றுவ ற்கு  சில லட்சங்கள் ரகயில் 
இல்லோ  நிரல! 

''ஸப்னோ எங்மகம் ோ?'' என்மறன் சுற்றுமுற்றும் போர்த்து. 

''அவள் வீட்டின் பின்கட்டில்  ட்டுமுட்டுச் சோ ோன்களுக்கு நடுமவ 
ஒடுங்கிப் படுத்துக்கிடக்கிறோள். அதிர்ச்சி, பயம் எல்லோம் மசர்த்து அவரே 
முடக்கிப் மபோட்டுவிட்டது. த ோண்ரடக்குள் பச்ரசத்  ண்ணீர் இறங்கிமய 
இரண்டு நோேோகிறது!'' என்று கண்ணீர் உகுத் ோள் அம் ோ. 

அந்  அரறக்குள் மபோய்  ங்ரகரய  ட்டி எழுப்பிமனன். ஜன்னல் 
வழிமய மலசோகக் கசிந்  தவளிச்சத்தில் என் புர்க்கோரவத் உயர்த்தி 
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முகத்ர க் கோட்டிமனன். கண்கரேக் கசக்கிக்தகோண்டு சில தநோடிகள் 
 லங்க  லங்க முழித் வள், ''அக்கோ..'' என்ற அலறலுடன் இறுக்க ோக 
என்ரனக் கட்டிக்தகோண்டோள். அவள் ம கம் தவகு மநரம் 
குலுங்கிக்தகோண்மட இருந் து. அவள் கண்கரேத் துரடத்ம ன். 
எனக்குள் திட்டம் உருவோகி இருந் து. ஆஸ்பத்திரியில் அப்போரவப் 
போர்த்ம ன். முன்புக்கு இப்மபோது ம கம் தரோம்பச் சுருங்கி இருந் து. 
பக்கத்திமலமய இருந் து என் அக்கோ சரி ோ. வோழோதவட்டியோகப் பிறந்  
வீட்டுக்குத் திரும்பியவள். அவளுக்குப் பிறந்  மூன்று பிள்ரேகளும் 
தரோம்ப அரோத் ோக, அவள் தசோல் மபச்சு மகட்கோ  கோட்டு  ரங்கேோகத் 
திரிந் ோர்கள். விரக்தி ம ல் விரக்திதகோண்டு அவள் முகம் நிரந் ர ோக 
இறுகிப்மபோய் இருந் து. ஆனோல், இத் ரன கோலத்துக்குப் பிறகு... மிக 
மிகப் புகழ்தபற்ற ஒரு நடிரகயோகத்  ன்  ங்ரகரய அருகில் 
போர்த் மபோது சரி ோவின் கண்களுக்கு சின்ன ஒளி வந் து. ஓடி வந்து 
என்ரன மிருதுவோக அரணத்துக்தகோண்டோள். குடும்பத்துக்குள் அடிக்கிற 
புயரல,  ன் மகோடீஸ்வரத்  ங்ரக எப்படியோவது  ணித்துவிடுவோள் 
என்ற நம்பிக்ரக அந்  அரணப்பில் எனக்குத் த ரிந் து. 

ஆஸ்பத்திரிக்கு தவளிமய ஸப்னோமவோடு மசர்ந்து வந்ம ன். 
அவளுக்கும் என்ரன  ோதிரிமய புர்க்கோ மபோட்டு இருந்ம ன். ''நோம் 
இருவரும் இப்மபோது சரோய் மீர் மபோகிமறோம். அந்  ரவுடிரயச் சுட்ட 
இடத்ர  எனக்குக் கோட்டு!'' என்று கட்டரே இட்மடன். நோன் அருகில் 
இருக்கும் ர ரியத்தில் த துவோகப் பயம் விலகிய அவள், இப்மபோது 
 றுபடி திகிரலக் கண்களில் சு ந்துதகோண்டோள். 

''மவணோம் தீதி... அது மிக ம ோச ோன இடம்...'' 

''எல்லோம் எனக்குத் த ரியும். இப்மபோது நோம் அங்மக 
மபோகிமறோம்.'' 

சினி ோக்களில் துணிச்சலோன ஹீமரோயினி சோகசங்கள் தசய்வர ப் 
போர்த்திருப்பீர்கள். நோன்கூட அப்படி ஓரிரண்டு படங்களில் சில சோகசக் 
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கோட்சிகளில் நடித் வள் ோன். ஆனோல், நிஜத்தில் நோன் அத் ரன 
ர ரியசோலி என்று தசோல்ல முடியோது. இருந் ோலும், இத் ரன வருடக் 
கோலத்து தசோகுசு வோழ்க்ரகயும், எத் ரனமயோ வி  ோன  னி ர்கரேச் 
சந்தித்துவிட்ட அனுபவங்களும் தகோடுத்  ர ரியத்தில் சரோய் மீர் 
ஏரியோவுக்குள் ஸப்னோவுடன் நுரழந்ம ன். தகட்டியோக என் ரகரயப் 
பிடித்துக்தகோண்மட ஆட்மடோவில் இருந்து இறங்கினோள்  ங்ரக. 
 ோர்க்தகட் ஏரியோ வழியோக சற்று தூரம் நடந்து மபோக மவண்டும். 
தூரத்து  சூதியில்  தியத் த ோழுரகக்கோக அரழப்பு ஒலிதபருக்கி வழிமய 
கோற்றில் வந்துதகோண்டு இருந் து. சின்னச் சின்ன ோக இருந்  உணவுக் 
கரடகளுக்குள் இருந்து இரறச்சி மவகும்  ணமும் கோற்றில் மி ந் து. 

சிறியத ோரு சந்துக்குள் என்ரன அரழத்துச் தசன்றோள் ஸப்னோ. 
தரண்டு ஆள் உயரத்துக்கு சுவர் கட்டியிருந்  ஒரு பழங்கோலத்து வீடு 
ஒன்றின் முன் நிறுத்தினோள். க வில் ரக ரவத் தும் அது 
திறந்துதகோண்டது. உள்மே தபரிய கட்டோந் ரர த ரிந் து. நடுமவ சிறிய 
கட்டடம் இருந் து. வேர்ந்தும் வேரோ லு ோக வோடிக்கிடந்  ஒரு 
தகோய்யோ  ரத்ர த்  ோண்டிப் மபோய், அந் க் கட்டடத்தின் க வில் 
ரகரய ரவத்ம ன். அதுவும் திறந்ம  ோன் கிடந் து.தகோத் ோக ஈக்கள் 
தவளிமய பறந்து மபோயின. தகோடுர யோன ஒரு துர்நோற்றம் முகத்தில் 
அரறந் து. தரண்டு மபர் படுக்கிற  ோதிரி ஒரு கட்டில்... ஒரு  ண் 
போரன - மூடிகூட இல்லோ ல்... ஓட்ரட ம ரஜ ஒன்று... அ ன் ம ல் 
திறந்ம கிடந்  டிரிப்பிள் எக்ஸ் ரம் போட்டில் ஒன்று... கோலண்டர், 
மபோட்மடோ எதுவும் இல்லோ ல் கரற படிந்  சுவர்கள் கோலியோகமவ 
இருந் ன. ரரயில் தவள்ரே ரபஜோ ோ குர்த் ோவில் கவிழ்ந்துகிடந் ோன் 
அவன். நல்ல உயர ோக, மிகுந்   ோட்டியோக இருந் ோன். தரோம்பச் 
தசத்திருந் ோன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
எர யும்  ோங்குமவன்...  ங்ரகக்கோக! 

வோசகர்கமே... நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவின் ரடரிரயத் 
த ோடர்ந்து படித்துக்தகோண்டு இருக்கிறீர்கள்... 

 ோர்ச் 21 

 ரரயில் தவள்ரே ரபஜோ ோ குர்த் ோவில் 
கவிழ்ந்து தசத்துக்கிடந் வனுக்கு சற்று தூரத்தில் அந்  
கறுப்பு ரிவோல்வர்  ரரயில்கிடந் து. மூக்ரக அழுந் ப் 

தபோத்திக்தகோண்டு அந்  உடரலத்  ோண்டிமனன். ரிவோல்வரரக் ரகயில் 
எடுத்ம ன். நிரனத் ர விட தவயிட் குரறவோகமவ இருந் து. 

''இந் த் துப்போக்கியோல் ோன் சுட்டோயோ?'' என்மறன் ஸப்னோவிடம். 
அவள் ஆம ோதித் ோள் விரிந்து திரகத்  விழிகளுடன். 

''அவன் என்ரனக் தகடுக்க முயன்றமபோது என்ன தசோன்னோன் 
த ரியு ோ அக்கோ... 'உன் அக்கோ ோமன ஊரரவிட்டு ஓடிப் மபோய் இன்று 
நோடறிந்  நடிரகயோக இருப்பவள்?  ப்னம் சக்மஸனோரவ அத் ரன 
சுலபத்தில் அரடய முடியோது என்று எனக்குத் த ரியும். அவரேவிட 
இேசோன அவள்  ங்ரகரய அனுபவிப்பது அர விட  னி சுகம் ோமன?' 
என்று தசோன்னோன்.'' 
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இர ச் தசோல்லும்மபோது, ஸப்னோவின் முகத்தில் இருந்  திகில் 
 ற்கோலிக ோக நீங்கி... ஒருவி  தவறியும் ரவரோக்கியமும் த ரிந் து. 
எனக்மகோ ரத் ம் தகோதித் து. என்  ங்ரக என்ற ஒமர 
கோரணத்துக்கோகத் ோன் இந்  வக்கிர மிருகம் ஸப்னோரவக் கடத்தி 
வந்திருக்கிறது. அந்  வரகயிலும் என் குடும்பத்துக்கு என்னோல் ோன் 
துன்ப ோ? 

''வோ, உடம்ரபத் திருப்புமவோம். அவன் முகத்ர  நோன் 
போர்க்கணும்!'' என்மறன். 

''ஐமயோ, மவண்டோம்'' என்று விழிகரே மூடிக்தகோண்டோள் அவள். 

''தகோஞ்சம் தைல்ப் பண்ணு...'' என்றபடி,  ரல  ோதிரிகிடந்  அந்  
உடம்ரபப் புரட்டிப் மபோட்மடன். 
உ வினோள். 

தசத்து தரண்டு நோள் ஆகிவிட்ட ோல், 
கோன்க்ரீட் போேம்  ோதிரி உடம்பு இறுகிப் 
மபோயிருந் து. வயிறு ஹீலியம் பலூன் 
கணக்கோக வீங்கிக்கிடந் து. 
கரும்பச்ரசயும் நீலமும் கலந்  நிறத்துக்கு 
ம ோல்  ோறிப் மபோயிருந் து. புரட்டிப் 
மபோட்ட அதிர்வில்... அவனுரடய வோய், 
மூக்கு, கோதுகளில் இருந்து 
தகோழதகோழதவன்று திரவம் கசிந் து. 

சின்ன வயதில் ஏற்பட்ட அம்ர யின் 
வடுக்கள் அழுத்  ோக இருந் து அந் ப் 
தபரிய முகத்தில். 

அந்  அரறரய... அ ன் சூழரல... 
கரலந்துகிடந்  வி த்ர  நன்றோகப் 
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போர்த்துக்தகோண்மடன். என் உரடயின் நுனியோல் பிடித்து, அங்கிருந்  
அல ோரிகள் ஒவ்தவோன்றோகத் திறந்து போர்த்ம ன். எல்லோம  
கோலியோகத் ோன் இருந் ன. ஒமர ஒரு அல ோரிக்குள் கறுப்பு நிற 
கோன்வோஸ் ரப ஒன்று இருந் து. ரக மரரக படோ படி பத்திர ோக 
தவளிமய எடுத்ம ன். ஜிப்ரபப் பிரித்ம ன். புத் ம் புதிய நூறு ரூபோய் 
மநோட்டுக் கட்டுகள் அடுக்கியிருந் து உள்மே. 

பணக்கட்டுகள் நோன் போர்க்கோ  ோ? ''ஏழிலிருந்து எட்டு லட்சம் 
வரரக்கும் இருக் கும்...'' என்று மவக ோக ஒரு கணக்ரக 
முணுமுணுத்ம ன். 

''இந்  தபோறுக்கிப் பயல் யோர் என்று த ரிந் ோக மவண்டும ?'' 
என்றபடி, அவன் ரபஜோ ோ குர்த் ோ போக்தகட்டுகரேத் துழோவிமனன். ஒரு 
ம ோல் பர்ஸ் இருந் து. மநோக்கியோ மபோன் ஒன்று இருந் து. சோர்ஜ் 
மபோய் அதுவும் அப்மபோர க்குச் தசத்திருந் து. பர்ஸுக்குள் 
மூவோயிரத்துச் தசோச்சம் பணம் இருந் து. 

''ஸப்னோ இங்மக நீ எர யும் 

த ோடோம ...'' என்று கட்டரேயிட்மடன். அடுத்து அரர  ணி மநரம் 
எனக்குத் ம ரவப்பட்டது. கிட்டத் ட்ட எல்லோ ரகமரரககரேயும் அழித்து 
முடித்துவிட்மடன். துப்போக்கிரயயும் துரடத்ம ன். மகன்வோஸ் ரபக்குள் 
மபோட்மடன். பர்ரஸயும் தசல்மபோரனயும் கூடத் ோன்! 

''வோ புறப்படலோம்...'' என்றமபோது ஸப்னோ என் ரகரய உ றினோள். 

''தீதி... இந் ப் பணத்ர  நீங்க திருடிக்கிட்டுப் மபோறீங்கேோ?'' என்று 
ஏம ோ தசோல்ல வந் ோள். 

''நியோய  ர் ங்கள் பற்றி எனக்குத் த ரியும். மபசோ ல் என்கூட 
வோ!'' என்று அவரே  ர ரதவன்று இழுத்துக்தகோண்டு தவளிமய 
வந்ம ன். 
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மவக ோக எதிரில் வந்  ஆட்மடோரவ நிறுத்தி, ''சவோரி 
வர்றியோப்போ?'' என்றமபோது ோன், எத் ரன தபரிய  வரறச் 
தசய்துவிட்மடன் என்று  ோ   ோக உணர்ந்ம ன். ஆட்மடோக்கோரனிடம் 
மபசுவ ற்கோக என் புர்க்கோரவ நோன் உயர்த்தியிருந்ம ன். 

''நீ... நீங்க..  ப்னம் சக்மஸனோ ோமன?'' என்று  ன் பருத்  
விரல்கரே நீட்டி, பிரமிப்போகக் மகட்டோன் ஆட்மடோக்கோரன். அருகில் 
நடந்து மபோய்க்தகோண்டு இருந்  இன்தனோரு ஆள் திரும்பிப் போர்த் ோன். 
அவன் கண்களும் அகண்டன. ''ஆ ோ, இது  ப்னம் 
சக்மஸனோமவ ோன்!'' என்று கூக்குரலிட்டோன். 

ஆட்மடோ டிரரவரின் வோரய அழுந் ப் தபோத்திவிட்டு, உள்மே  ோவி 
ஏறிக்தகோண்மடன். ஸப்னோரவயும் இழுத்துக்தகோண்மடன். ''எவ்வேவு 
பணம் மவணும்னோலும்  ர்மறன். மு ல்ல இங்மக இருந்து வண்டிரய 
எடு!'' என்மறன் அ ட்டலோக. மஜம்ஸ்போண்ட் படங்களில் வருகிற கோர் 
கணக்கோக சீறிக்தகோண்டு துள்ளியது ஆட்மடோ. நோமட வோய் பிேக்கும் 
ஹீமரோயின் முன்பு சில நிமி  ோவது ஹீமரோயிஸம் கோட்டுகிற ஆரச 
அவனுக்கும் இருக்கோ ோ? சிட்டோகப் போய்ந்து கூட்டத்ர ப் பிேந்து 
பறந் து ஆட்மடோ. 

சோயங்கோலம் வீட்டில் உட்கோர்ந்து எண்ணிப் போர்த் மபோது, பத்து 
லட்சத்துக்குக் கிட்மட இருந் து ரபக்குள். அம் ோவிடம் தகோடுத்ம ன். 
''அப்போமவோட ஆபமர னுக்கு உடமன ஏற்போடு பண்ணு!'' 

குழந்ர ப் பருவத்தில் படுத்திருந்  அம   ரரயில், ஸப்னோவுடன் 
மசர்ந்து படுத்ம ன். என் ம ல் கோரலப் மபோட்டுக்தகோண்டு தகட்டியோகக் 
கட்டிக்தகோண்டோள் அவள். சற்று மநரத்தில் நோன் தூங்கிப்மபோமனன். 
நள்ளிரவில் தூக்கம் கரலந்து விழித் மபோது ஸப்னோ என் பக்கத்தில் 
இல்ரல. அனுபவம் ஏம ோ தசோல்ல... அவசர ோக எழுந்து ம டிமனன். 
போத்ரூமுக்குள் விேக்கு எரிந் து.  ோளிடப்படோ ல் தவளிச்சம் கசிந் து. 
ஓடிப்மபோய்த் திறந்ம ன். சரியோன மநரம்! 
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அப்போவின் ம விங் பிமேரட எடுத்து,  ன்  ணிக்கட்டில் நரம்ரபத் 
துண்டிக்கத் துவங்கி இருந் ோள் என்  ங்ரக. ஓங்கி ஓர் அரறவிட்டு, 
அவரே இழுத்து வந்து என்மனோடு அரணத்துக்தகோண்டு படுத்ம ன். 
கம்பளிரய இருவருக்கு ோக மசர்த்து இழுத்துப் 
மபோர்த்திக்தகோண்டமபோது,  ங்ரகயின் இ யத் துடிப்ரப ' க் க்'தகன்று 
என்னோல் நன்றோக உணர முடிந் து. அந்  கணம் நோன் 
முடிதவடுத்ம ன்... என்ன வந் ோலும் சரி... என்  ங்ரகரய நோன் 
கோப்போற்றுமவன். மயோசித்து மயோசித்து த துவோக தூக்கம் என்ரனத் 
 ழுவியமபோது, டி.வி. நிருபர் பர்க்கோ  ோஸின் குரல் திடீதரன்று எனக்குள் 
ஒலித் து. 

''இந்  ம சத்தில் துன்பம் எல்லோம் ஏரழக்குத் ோன். நூறு ரூபோய் 
லஞ்சம் வோங்கிய சர்க்கோர் பியூரனக் ரகது தசய்வோர்கள். மகோடிகளில் 
குளிக்கும் அர ச்சமரோ சட்டத்ர  ஏ ோற்றிவிட்டு சுலப ோக தவளியில் 
வருவோர். பணம் இருந் ோல், சட்டத்துக்குப் பயப்பட மவண்டோம் 
என்பது ோன் நம் நோட்டின் சோபக்மகடு!'' 

பர்க்கோ  ோஸ் எப்மபோது, எ ற்கோக இர ச் தசோன்னோள் என்று 
மயோசித்ம ன். 

உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற அர ச்சர், முரட்டுத் திலகம், 
குறுக்கு வழி குள்ேநரி தஜகன்னோத் ரோயின்  கன்... ரூபி கில் தகோரல 
வழக்கில் அலுங்கோ ல் குலுங்கோ ல் நிரபரோதியோக விடு ரல ஆனவன்... 
விமவக் விக்கிரோய்! அவன் மீ ோன விடு ரலத் தீர்ப்பு வந் மபோது ோன் 
பர்க்கோ  ோஸ் இர ச் தசோன்னோள். 

மபோர்ரவரய விலக்கிப் மபோட்டுவிட்டு, சட்தடன்று எழுந்து 
உட்கோர்ந்ம ன். 

ஒமர ஒரு தகோரல... அதுவும்  ற்கோப்புக்கோக! தகோல்லப்பட்டவன் 
ஊர் மபர் த ரியோ  ஒரு ரவுடி. அதுவும், விமவக் விக்கிரோயின் 
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அப்போவுரடய தபோறுப்பில் இருக்கும் உத் ரப் பிரம சத்தில் நடந்  
சம்பவம். இதில் இருந்து என்  ங்ரகரய மீட்டுக்தகோள்வது ஒரு தபரிய 
கோரிய ோ? 

 ோர்ச் 22 

தரண்டு ரிங் மபோனதும  விமவக் விக்கிரோய் மபோரன 
எடுத்துவிட்டோன். 

''ஏய்  ப்னம்... நிஜ ோமவ நீ ோனோ என்ரன அரழப்பது?'' என்று 
சந்ம ோ த்தில் வீறிட்டோன். 

''விக்கி... உன்னிடம் எனக்கு ஒரு உ வி மவண்டும்!'' 

''உனக்கு இல்லோ லோ? ஆனோல், விக்கி ஏற்தகனமவ உன்னிடம் ஒரு 
உ வி மகட்டோன்...'' - என்று கடகடதவன்று சிரித் ோன் அந்  ரோட்சஸன். 

''நிரனவில் இருக்கிறது, இப்மபோது நீ எனக்கு மு லில் உ வு!'' 

''தசோல்லு... ம சியத் திரரப்பட விருது இந்  வருடம் உனக்கு 
மவண்டு ோ?'' 

''அத ல்லோம் மவண்டோம்... இது மவறு  ோதிரி உ வி! மநரில் ோன் 
அர  விேக்க ோகச் தசோல்ல முடியும்!'' 

 றுபடி சிரித் ோன் விமவக் விக்கிரோய். 

''தரோம்ப ோன் பில்ட்-அப் தகோடுக்கிறோமய... நீ என்ன இப்மபோது 
தகோரலயோ பண்ணிவிட்டோய்?'' 

நோன் அர தி கோத் ர ப் போர்த்து என்ன நிரனத் ோமனோ... ''ஓமக... 
மநரிமலமய சந்திப்மபோம். நோன் ோன் அ ற்கோக உன்னிடம் தவகுநோேோக 
அப்போயின்ட்த ன்ட் மகட்கிமறன்!'' என்று நிறுத்தியவன், 

''இன்ரறக்கு நோன் உ.பி-யிமலோ, தடல்லியிமலோ இல்ரல... மவறு 
ஒரு மவரலயோக தவகுதூரம் வந்திருக்கிமறன். நோரே இரவு நீ தடல்லி 
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த ஹ்ரூலியில் இருக்கிற என் பண்ரண வீட்டுக்கு வர முடியு ோ?'' 
என்றோன். 

''நோரேக்கு இரவோ?'' 

''ம்! ஒரு தபரிய போர்ட்டி தகோடுக்கிமறன் நோன். முக்கிய ோன பல 
 னி ர்கள் வருகிறோர்கள். அங்மக நீ வந்து சிறப்பித் ோல், என் தபருர  
இன்னும் ம மலோங்கும். கனவு ம வர யின் வருரக அந்  போர்ட்டிரய 
சிறப்பிக்கும். போர்ட்டிக்கு நடுவிமலமய நோம்  னியோகப் 
மபசிக்தகோள்ேலோம். நீ மகட்கிற உ விரய நோன் 
தசய்துதகோடுத்துவிட்டோல், நோன் விரும்பியபடி அடுத்  சந்திப்பு 
இருக்கு ல்லவோ?'' 

- கோ  தவறிக்கு அழகோக கலர்  டவி, படுதஜன்டி லோகக் மகட்டுச் 
சிரித் ோன் அர ச்சர்  கன். 

''ம்!'' என்மறன் பலவீன ோக! 

என்ரனப் படுக்ரகயில் சந்திக்க நிரனத் வரன இத் ரன நோளும் 
உறுதியோகத்  விர்த்துவிட்மடன். இப்மபோது, என்  ங்ரகக்கோக என்ரனத் 
 ந்து ோன் ஆகமவண்டும். 

பகரட மவக ோக உருே ஆரம்பித்துவிட்டது. இருந் ோலும் விமவக் 
விக்கிரோரய முழுசோக நம்பிவிடவும் நோன்  யோரோக இல்ரல. அர ச்சரின் 
 கன், மகோடீஸ்வரத் த ோழிலதிபர் ஆகிய முகமூடிகரேப் 
மபோர்த்தியிருந் ோலும்... அவனும்கூட ஈவு இரக்கம் இல்லோ  ஒரு 
தகோரலகோரன் ோமன! 

 ோ ோவின் வீட்டில் இருந்து நோன் தகோண்டுவந்  ரிவோல்வரர 
எடுத்துப் போர்த்துக்தகோண்மடன். உள்மே எத் ரன குண்டுகள் என்று 
எண்ணிரவத்துக் தகோண்மடன். சினி ோ கோட்சிகளில் டம்மி துப்போக்கியில் 
சுட்டுத் ோன் வழக்கம் என்றோலும்... நடிப்பு ரியலோக இருக்க மவண்டும் 
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என்ப ற்கோக நிஜத் துப்போக்கிரய வோங்கி வந்து, அ ன் 
தசயல்போடுகள்பற்றி நோன் த ரிந்து ரவத்திருந்ம ன். 

நோரே நோன் தடல்லியில் இருப்மபன். விமவக் விக்கிரோயின் 
பண்ரண வீட்டில்... என்மனோடு துரணக்கு வோ துப்போக்கிமய! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 ஆவிமய ஓடிப் மபோ! 

வோசக தநஞ்சங்கமே... 

அருண் அத்வோனி ஆகிய நோன் எனக்குத் துப்பு கிரடக்கக் கிரடக்க... 
த ோடர்ந்து எழுதி வரும் இந் த் த ோடர் கட்டுரரரய 
கவன ோகப் படித்துக் தகோண்டு இருப்ப ற்கு நன்றி. 

ஊரர அடித்து உரலயில் மபோடும் உத் ரப் 
பிரம ச உள்துரற  ந்திரி தஜகன்னோத் ரோயின்  கன் 
விமவக் விக்கிரோய் சுட்டுக் தகோல்லப்பட்ட விவகோரம் 

த ோடர்போக ஆறு மபரர மபோலீஸ் சந்ம கிப்பர யும்... அதில் ஒருத் ரோக 
விக்கிரோயின் அப்போ தஜகன்னோத் ரோமயகூட இருப்பது பற்றியும் 
இதுவரரக்கும் உங்களுக்கு நோன் எல்லோ விவரங்கரேயும் துப்பறிந்து 
தகோடுத்து இருக்கிமறன். இரவ அத் ரனயும் சத்தியம்... சத்தியம்... 
சத்தியம்  விர மவதறோன்றுமில்ரல! 

இந்  ஆறு மபரும் அந் ப் பண்ரண வீட்டு போர்ட்டிக்கு வந்து 
மசருவ ற்கோன கோரணங்கரேயும் உங்களுக்குத் துல்லிய ோக நோன் 
விேக்கி இருக்கிமறன். ஆறு மபரும  ஏம ோ ஒரு வரகயில் துப்போக்கி 
ரவத்து இருந் ர யும், ஆதிவோசி எமகடி  விர- விக்கிரோயின் அப்போ 
உள்பட -  ற்றவர்களுக்கு விமவக் விக்கி ரோரயக் தகோல்லக்கூடிய 
'ம ோட்டிவ்' இருந் து பற்றியும் நீங்கள் நிரனவில் நிறுத்தியிருப்பீர்கள். 
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இம ோ, தகோரல தினம்  ோர்ச் 23-க்கு வந்துவிட்மடோம். ரூபி கில் 
தகோரல வழக்கில் 'நிரபரோதி' என்று விடு ரல ஆன ற்கோக, விமவக் 
விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் அவனுரடய பண்ரண வீட்டுக்குள் நோம் 
நுரழந்துவிட்மடோம். இனி நடப்பர ப் போர்ப்மபோம்..! 

 
 முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன்கு ோர் பண்ரண 

வீட்டுக்கு வந்து மசர்ந்து ஒரு  ணி மநரம் ஆகியிருந் து. ப ற்ற ோகக் 
ரகக்கடிகோரத்ர ப் போர்த்துக் தகோண்மட இருந் ோர். இரடயிரடமய 
மபன்ட் போக்தகட்டுக்குள் ரகவிட்டு, ஜில்லிப்போக இருந்  
ரகத்துப்போக்கிரய உணர்ந்து தகோண்டோர். 

பண்ரண வீட்டுக்குள் அவர் நுரழயும்மபோது, வோசலில் மபோலீஸ் 
நின்றிருந் ர ப் போர்த்துக் தகோஞ்சம் தக க் என்றோகிப் மபோனது. 
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நல்லகோல ோக, போர்ட்டிக்கோன பிரத்திமயக அரழப்பி ழ் 
ரவத்திருந் வர்கரே அந்  மபோலீஸோர் ஏதும் விசோரிக்கவில்ரல. 
நுரழவிடத்தில் ரவக்கப்பட்டிருந்  மடோர் ஃபிமரம் த ட்டல் டிதடக்டர் 
வழியோக அவரரப் மபோகச் தசோல்லவும் இல்ரல. 

விக்கி ரோய் இவரரப் போர்த் தும் ஏக நக்கலோகச் சிரித் ோன். மபோர்டு 
மீட்டிங்கில்  னக்தகதிரோக யூனியன் ஆசோமிரயத் திருப்பி விட்டோர் என்ற 
ஆத்திரம் ம ோகன்கு ோர் மீது தபோங்கி வழிந்துதகோண்மட இருந் து 
விக்கிரோய்க்கு.  ன் தசக்தரட்டரி பண்ணிய குழப்பத் ோல் அவருக்கும் ஓர் 
அரழப்பி ழ் மபோனதில் ஏக வருத் ம் ோன். இருந் ோலும் அர  
சோ ர்த்திய ோக  ரறத்துக்தகோண்டு வரமவற்றோன். 

''என்ன மிஸ்டர் ம ோகன்கு ோர்... அல்லது, உங்கரே நோன் கோந்தி 
போபோ என்று ோன் கூப்பிட மவண்டு ோ? தினத்துக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் அடித்து 
உங்கரே மு ல் பக்க தசய்தியிமலமய  க்க ரவத்துக் தகோள்கிறீர்கமே... 
இந்  வயசில் அசோத்திய குயுக்தி ோன் உங்களுக்கு!'' என்றோன் விக்கி. 

ம ோகன்கு ோர் அந்  மநரம் ம ோகன்கு ோரோக இருந் ோல் ோமன... 
ரூபி கில் தகோரல வழக்கில்  ந்திர ோக விடு ரலயோகிவிட்டு, அந்  
அக்கிர த்ர க் தகோண்டோட ஒரு போர்ட்டியும் ரவத்திருக்கும் விமவக் 
விக்கிரோய்க்கு இனிம ல் வோழத்  குதியில்ரல என்று முடிதவடுத்துவிட்ட 
கலிகோல  கோத் ோவோக அல்லவோ அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள் அவர் 
நுரழந்து இருந் ோர். 

சட்தடன்று துப்போக்கிரய எடுத்து அப்மபோம , அங்மகமய அவன் 
கர ரய முடித்துவிடலோ ோ என்று ஒரு கணம் மயோசித் ோர். ஆனோல், 
அந்  நிரனப்பு உள்மே ஓடிய கணத்திமலமய ஏரோே ோன படபடப்பு 
அவருக்குள் ஊடுருவி நிரல  டு ோற ரவக்கவும்... 'மவண்டோம். சற்று 
மநரம் மபோகட்டும். நி ோனப்படுத்திக் தகோண்டு குறி போர்த்து இவரன 
கோலி தசய்கிமறன்!' என்று  னக்குள் தசோல்லிக்தகோண்மட, அவரனப் 
போர்த்துச் சிரித்து ரவத் ோர். அதுவும்  விர, ஒரு மகோரழரயப்மபோல 
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 ரறந்திருந்து சுடோ ல், மநருக்கு மநரோக நின்று, சமூகத்தில் மிகுந்  
அந் ஸ்து தபற்ற அத் ரன விருந்தினர்களுக்கு  த்தியிலும் அவரனச் 
சுட்டுத்  ள்ளுவது ோன், எதிர்கோல 'விக்கிரோய்'களுக்கு தகோடுக்கக்கூடிய 
த ளிவோன எச்சரிக்ரகயோக இருக்கும் என்றும் நிரனத் ோர். 

 ோர்பிலும் தநற்றிப் தபோட்டிலும் ரத் ம் கசிய அவன் உயிரர 
விடும்மபோம , அத் ரன மபர்  த்தியிலும்  ன் தசயலுக்கு விேக்கமும் 
தகோடுத்துவிட மவண்டும் என்பம  ம ோகன்கு ோரின் - அ ோவது 
ம ோகன்கு ோருக்குள் இருந்  அந்  இன்தனோரு ஆத் ோவின் எண்ணம்! 

அவர் நிரனத் ர விட மிகப்தபரிய ோகமவ போர்ட்டிரய ஏற்போடு 
பண்ணியிருந் ோன் விக்கி. சு ோர் அறுநூறு தகஸ்ட்கள் வரர 
வந்திருப்போர்கள் என்று ம ோன்றியது. 

பண்ரண வீட்டின் பின்புறமிருந்  நீச்சல் குேத்தின் ஓர ோக 
நரடமபோட்டோர் ம ோகன்கு ோர். பிகினி அணிந்  தபண் ஒருத்தி 
மின்னலோகத்  ண்ணீருக்குள் ரடவ் அடித் ோள். சி றிய  ண்ணீரின் சில 
துளிகள் அவர் அணிந்திருந்  கோதி குர்த் ோரவ நரனத் து. எங்கிருந்ம ோ 
பளீதரன்று அவர் முகத்ர  ம ோதிவிட்டுப் மபோனது ஒரு பிேோஷ் 
விேக்கின் ஒளி. கண்கள் சுத்  ோக இருண்டது மபோல் ஆனது. 
கண்கரேக் கசக்கிக்தகோண்மட அவர்  டு ோற... யோமரோ ஓடி வந்து 
 ோங்கிப் பிடித் ோர்கள். அது  ோடி ரவத்திருந்  ஒரு தவயிட்டர். ஓட்டல் 
யூனிஃபோர்மில் இருந் ோன். 

கோரியத்ர  முடிக்கிற வரர கவன ோக இருக்க மவண்டும் என்று 
நிரனத்துக்தகோண்டோர் ம ோகன்கு ோர். நீச்சல் குேத்ர  ஒட்டி ரகயில் 
கிேோஸுடன் நிரறயப் மபர் அரட்ரட அடித்துக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 
 ோம்தூம் என்று மியூசிக் ஆரே அடித் து. உடம்மபோடு ஒட்டிய ஒரு 
குட்ரட சரோயுடன் கோணப்பட்ட ஒரு நங்ரக மவக ோக இவரர மநோக்கி 
வந் ோள். ரகயில் கிேோஸ்... மூச்சில் அ ன் வோரட! 
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''ைல்மலோ கோந்தி போபோ. உங்கரேப் பற்றி நிரறயப் 
படித்திருக்கிமறன். மபப்பரிலும் டி.வி-யிலும் உங்கள் மபோட்மடோரவப் 
போர்த்திருக்கிமறன்...'' என்றவள், 

''ரப தி ரப... என் தபயர் லிஸோ... நோன் ஒரு  ோடல். 'கோ கன்யோ' 
ஆணுரற விேம்பரத்துக்கோன ஷூட்டிங் ஒன்றில் நடிப்ப ற்கோக இந்தியோ 
வந்ம ன். உங்களுக்குக்கூட புதிய தபோசி ன்கரேச் தசோல்லித் ர 
முடியும்!'' என்று உேறியவள், எக்கி அவரர முத் மிட முயன்றோள். 

'இத ன்னடோ, கச்சடோ கிரோக்கியிடம்  ோட்டிமனோம ' என்று ப றி 
அங்கிருந்து விலகி, கூட்டம் இருந்  இடத்ர  விட்மட த ோத்  ோக 
நகர்ந்து நடந் ோர் இவர். 

இப்மபோது அவர் அடர்ந்   ரங்களுக்கு நடுவில் இருந் ோர். 
தூரத்தில் தசயற்ரக நீர்வீழ்ச்சியில் சலசலப்புக் மகட்டது. நீச்சல் குே 
ஓர ோக இரரயும் மியூஸிக்கும் மகட்டது. அவர் மூரேக்குள் திடீதரன்று 
ஏம ோ தகமிக்கல்  ோற்றம் நிகழ்வது மபோல் இருந் து. சில பரழய 
நிரனவுகள், பரழய சம்பவங்கள், பரழய முகங்கள் குழப்படியோகக் 
கலந் டித்து அவருக்கும் ஒரு 'கரலடோஸ்மகோப்' கோட்டும் வடிவங்கள் 
மபோல சுற்றிச் சுழலத் துவங்கின. அவருக்கு மூச்சு இரரக்கத் 
த ோடங்கியது.  டு ோறி சில அடிகள் பின்மனோக்கி அவர் நகர... 
அவருரடய கோலுக்குக் கீமழ வழுவழுப்போக ஏம ோ  ட்டுப்பட்டது. 
வோனத்தில் வட்டத்  ட்டு மபோல மின்னிய நிலவின் தவளிச்சம்,  ர 
இடுக்குகளின் வழிமய வழிந்து பூமியில் பட... குனிந்து போர்த்  
ம ோகன்கு ோருக்கு மூச்சு நிற்பது மபோல் இருந் து. அது படத டுத்துக் 
தகோண்டிருந்  போம்பு. வி ம் மிகக்தகோண்ட நோகம்! 'ஒமர ஒரு அடி 
நகர்ந் ோலும் மபோட்டுத்  ள்ளிவிடுமவன்' என்பதுமபோல் அரசந் ோடிய 
அந்  நோகம், நோக்ரக 'விஸ்'தஸன்று நீட்டி நீட்டி உள்ளுக்கு இழுத் து. 

வந்  கோரியம் முடியோ மல மபோய்ச் மசரப் மபோகிமறோம் என்று 
ம ோன்றிவிட்டது ம ோகன்கு ோருக்கு. கண்கரே மூடி பிரோர்த்திக்க 
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மவண்டியது ோன் என்று அவர் நிரனத்திருந்  தநோடியில், எங்கிருந்து 
விருட்தடன்று நீண்டது ஒரு கரம். அதில் சிக்கியது நோகத்தின்  ரல. 
அர ப் பிடித் படி துள்ளி நிமிர்ந் வன் ஓர் இரேஞன். இதுவரர அவர் 
புத் கங்களிலும் சினி ோவிலும்  ட்டும  போர்த்திருந்   ோதிரியோன முக 
அர ப்பு. கன்னங்கமரல் என்று அவனுரடய உருவம் நிலவின் ஒளியில் 
கறுப்பு ரவரம் மபோல மின்னியது. ஆமரோக்கிய ோன தீர்க்க ோன 
கண்களும், சிரித் மபோது ஒளிவிட்ட பற்களும் அப்படியரு தவளுப்போக 
இருந் ன. 

''நீ... நீ... யோர்? இங்மக என்ன தசய்கிறோய்?'' என்றோர் 
ம ோகன்கு ோர் பிரமித் வரோக. 

''கோத்திருக்கிமறன்!'' என்றோன் அவன். 

'யோருக்கோக?' என்று மகட்கத் ம ோன்றோ வரோக, ''என் உயிரரக் 
கோப்போற்றிய ற்கு மிகுந்  நன்றி!'' என்றோர். 

''உங்கரே நோன் கோப்போற்றியது இருக்கட்டும்... உங்கரே 
ஒட்டிமய ஒரு 'எம்தபக்மட' வந்து தகோண்டிருப்பது என் கண்ணுக்குத் 
த ரிகிறது!'' என்றோன் அந் க் கமரல் இரேஞன். 

''எம்தபக்மட என்றோல்..?'' 

''அது ஒருவரக ஆவி. இயற்ரகயோகமவோ, மநோய் வோய்ப்பட்மடோ 
தசத்துப்மபோகிறவர்களின் ஆவிக்கு 'ஈகோ' எனறு தபயர். அதுமவ, 
இயற்ரகக்கு  ோறோக தகோல்லப்பட்மடோ... விபத்திமலோ இறந்து 
மபோகிறவர்களின்ஆவி ோன் 'எம்தபக்மட'... அந்   ோதிரி ஆவிகள் அர தி 
அரடவதில்ரல.  னக்தகன்று இன்தனோரு உடம்ரபத் ம டிக் 
தகோள்வ ற்கோக ச யம் போர்த்துக் தகோண்மட இருக்கும்.'' 

''ஐமயோ... இத் ரன நோளும் நோன் திடீர் திடீதரன்று சித்  சுவோதீனம் 
இல்லோ து மபோல் நடந்து தகோண்ட ற்குக் கோரணம் அந்  ஆவி ோனோ? 
அர  உன்னோல் போர்க்க முடிகிற ோ?'' 
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''ஒரு நிழல் உருவம் மபோலத் ோன் அது எனக்குத் த ரிகிறது!'' 

''அர  உன்னோல் விரட்டி அடிக்க முடியு ோ?'' 

அந் க் கறுப்பு இரேஞன் மவறு யோருமில்ரல... லிட்டில் 
அந்  ோன் தீவிலிருந்து வந்து, அதிகோரி அம ோக் ரோஜ்புத்தின் 
கட்டுப்போட்டுக்குள் இருக்கும் ஆதிவோசி எமகடி ோன் என்பது இந் த் 
த ோடரரப் படித்துக்தகோண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்மநரம் 
விேங்கியிருக்கும்! 

எமகடி இப்மபோது தவள்ேந்தியோகச் சிரித் ோன். 

''ஆவிரய விரட்டினோல் எனக்கு பணம்  ருவீர்கேோ?'' என்றோன். 

''எவ்வேவு?'' 

''நோனும் நோன் கோ லிக்கும் சம்ப்பி என்ற தபண்ணும் என் தீவுக்குத் 
திரும்பிப் மபோகிற அேவுக்கு! அ ோவது, ஒன்பது நூறு ரூபோய் 
மநோட்டுகளும்... அம  மபோல் இன்னும் ஒன்பது ரூபோய் மநோட்டுகளும்!'' 
-  னக்குத் த ரிந்  கணக்ரக ரவத்து விரல்கரே எண்ணிப் போர்த்துச் 
தசோன்னோன். 

ம ோகன்கு ோர் அடிக்கிற ஒரு ஃபுல் போட்டில் ஸ்கோட்ச் விஸ்கியின் 
விரலரயவிட அது குரறவோகமவ இருந் து. 'இப்படி ஒரு விசித்திரப் 
மபமயோட்டியோ?' என்று - அந்  பீதியிலும் - மவடிக்ரகயோக அவரனப் 
போர்த் வர், 

''ஆவிரய மு லில் விரட்டு. என் நிம் திரய மீட்டுக் தகோடு. அடுத்  
தநோடிமய நீ மகட்ட பணம் உன் ரகயில் இருக்கும்...'' என்றோர். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் 

நடப்பர ப் போர்த்துக்தகோண்டு இருக்கிமறோம். 
முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன் கு ோர் 
உடலில் இருக்கும் 'எம்தபக்மட' ஆவிரய 
தவளிமயற்றும் முயற்சியில் இறங்குகிறோன் எமகடி! 

  

அது  கோத் ோ அல்ல..? 

 ன்னுரடய தீவின்  ந்திர குருவோன 'மநோகோய்'  னக்குக் தகோடுத்  
அபூர்வக் களி ண்ரண முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் ம ோகன் 
கு ோரின் நடு  ோர்பில் பூசியம ோடு, அவர் தநற்றியிலும் அர ரவத்துச் 
சில மகோடுகள் மபோட்டோன் ஆதிவோசி எமகடி. 

''மவறு சில நல்ல ஆவிகரே நோன் இப்மபோது 
அரழக்கப்மபோகிமறன். அரவ வந்து உங்கரேத் த ோடரும் 'எம்தபக்மட' 
ஆவிரய இழுத்துக்தகோண்டு மபோய்விடும். அதுவரர நீங்கள் கண்கரே 
மூடிமய இருங்கள். குறுக்மக எதுவும் மபசோதீர்கள்.'' 

ரபயில் இருந்து ஒரு எலும்பு  ோரலரய எடுத்து ம ோகன் கு ோரின் 
மீது ரவத்துவிட்டு, இடது ரகரய அவருரடய  ரல மீது பதியரவத் ோன். 
இன்தனோரு சிறிய எலும்ரப வலது ரகயில் பிடித்துக்தகோண்டு  ந்திர 
உச்சோடனம் தசய்யத் துவங்கினோன். மநோகோயிடம் 
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விரேயோட்டுத் ன ோகக் கற்றுக்தகோண்ட  ந்திரம் இப்மபோது 
தசயல்படுகிற ோ என்று போர்ப்பதில் அவனுக்மக தபரிய த்ரில் இருந் து. 

 

 ந்திரத்தின் ஸ்பீடு ஏற ஏற... 
ம ோகன் கு ோரின்  ண்ரடக்குள் ஒரு 
'கோர்க் ஸ்க்ரூ' இறங்கித் 
திருகுவதுமபோல் வலி துவங்கியது. 
மூரேரயத் துருவித் துருவி உள்மே 
மபோகும் அந்  ஸ்க்ரூ, அங்மக 
இருந்து எர மயோ ம ோண்டித் 
துருவி தவளிமய எடுப்பதுமபோல் 
இருக்கிறது.  ோங்தகோணோ  வலி 
வோட்டினோலும், அரர  யக்க 
நிரலக்குள் இருக்கிறது அரசவற்ற 
அவரது உடல். 

கண் முழித்துப் போர்த் மபோது, 
எமகடி மிக ஆர்வ ோக அவர் 

முகத்ர மய கவனித்துக்தகோண்டு இருந் ோன்.  ன்மனோடு இன்மனோர் 
ஆரேயும் தூக்கிச் சு ப்பதுமபோல் இருந்  உணர்வு இப்மபோது நீங்கி 
இருந் து. எழுந்து நின்று ஒரு முரற சின்னப் ரபயன்  ோதிரி ம ோகன் 
கு ோர் துள்ளிக் குதித் ோர். 

''சூப்பர்! தகோம்போதி தகோம்பனோன டோக்டர்கள் எல்லோம்கூட ரகவிட்ட 
கோரியத்ர  நீ சோதித்துவிட்டோய். எனக்குள் இருந்  அந்  இன்தனோரு 
ஆள் இப்மபோது இல்ரல என்பர  நன்றோக உணர முடிகிறது!'' என்று 
எமகடிரயக் கட்டிக்தகோண்டோர் ம ோகன் கு ோர். 
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''அந் ப் தபோண்ணுக்கு உங்கரேவிட்டுப் மபோவதில் துளிகூட 
இஷ்டம் இல்ரல. கரடசியோக என்  ந்திரத் ோல் க றியடித்துக் 
தகோண்டு ோன் உடம்ரபவிட்டு தவளிமயறினோள்!'' 

இப்மபோது ம ோகன் கு ோர் திரகத் ோர். 

'' ம்பீ... எனக்குள் இருந் து தபண் அல்ல. அது ஆண். வய ோன 
 னி ர். ம ோகன் ோஸ் கரம்சந்த் கோந்தி. அவர் ோன் என்ரன இத் ரன 
நோளும் ஆட்டிப் பரடத்துக்தகோண்டு இருந் ோர்.  து அருந் விடோ ல்... 
புலோல் உண்ணவிடோ ல்... கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியோக ஒரு நீலப் படம் 
போர்க்கவிடோ ல்... இல்லோ  வம்ரபஎல்லோம் நோன் இழுத்துக்தகோண்டு 
வருவ ற்குக் கோரண ோக இருந் து  கோத் ோ கோந்தியின் ஆவி ோன்!'' 
என்று படபடத் ோர் 

ம ோகன் கு ோர். 

உறுதியோகத்  ரலயோட்டி  றுத் ோன் எமகடி. ''உங்கரே அந்  
ஆவி என்னதவல்லோம் தசய்யரவத் து என்று எனக்குத் த ரியோது. 
ஆனோல், அது ஒரு தபண்ணின் ஆவி ோன். தவளிமயறும்மபோது அ ன் 
மபரரயும் நோன் த ரிந்து ரவத்துக்தகோண்மடன்.'' 

''என்ன தபயர்?'' 

''ரூபி கில்!'' என்றோன் எமகடி. 

''எ... என்ன தசோன்னோய்? ரூபி கில்? போருக்குள் விமவக் விக்கிரோய் 
சுட்டுக் தகோன்ற அந் ப் தபண்ணோ? அவேோ  கோத் ோ கோந்திமபோல 
என்ரனப் மபசவும், தசய்ரககள் தசய்யவும் ரவத்துக்தகோண்டு 
இருந் ோள்?'' - அதிர்ச்சியுடன் மகட்டோர் ம ோகன் கு ோர்.  ரரயில் 
கழற்றிப் மபோட்டிருந்  குர்த் ோரவ எடுத் ோர். கனத் து அ ன் 
போக்தகட்டுக்குள் இருந்  துப்போக்கி. 
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''இப்மபோது எனக்குப் புரிகிறது. ரூபி கில்லின் ஆவி எ ற்கோக 
என்ரன துப்போக்கியுடன் இத் ரன தூரம் பண்ரண வீட்டு போர்ட்டிக்கு 
வரவரழத் து என்று!'' - ம ோகன் கு ோருக்கு வோர்த்ர   டு ோறியது. 
அந்  ஆவி  ட்டும் இன்னும் தகோஞ்ச மநரத்துக்கு அவருக்குள் 
இருந்திருந் ோல்... விமவக் விக்கிரோரய சுட்டுத்  ள்ளியிருப்போமர! 

அப்புறம் திகோர் தஜயிலில் நிரந் ர களி ோன்! 

''ஐயோ... எனக்கு நீங்கள் பணம்  ருவ ோகச் தசோன்னீர்கள்!'' - 
எமகடி ரக நீட்டினோன். 

பர்ரஸ எடுத் ோர் ம ோகன் கு ோர். த ோடத ோடத்  கரன்சிரய 
தகோத் ோக உருவினோர். ''நீ மகட்டது ஆயிரத்து எண்ணூறு ரூபோய். நோன் 
 ருவது இருப ோயிரம் ரூபோய். உன் தீவுக்கு என்ன... அர யும் 
 ோண்டிக்கூட பறந்து மபோகலோம்.'' 

''மிக்க நன்றி!'' என்ற எமகடி, தநோடியில்  ரங்களுக்கு இரடமய 
 ரறந்து மபோனோன். கர்ச்சீப் எடுத்து முகத்ர  அழுந் த் துரடத்து, 
சிவப்புக் களி ண்ரணப் மபோக்கினோர் ம ோகன் கு ோர்.  ரரயில் 
படுத்  ோல், க ர் மவட்டியில் படிந்திருந்   ண்ரணத்  ட்டிவிட்டோர். 

''ரூபி கில் ஆவி எத் ரன பிர ோ  ோக எனக்குள் புகுந்து கோந்தி 
 ோதிரிமய நடித்திருக்கிறது. இந்  க ர் சட்ரட, மவட்டி என்கிற 
கூத்துக்தகல்லோம் இன்மறோடு முடிவு!'' என்று முணுமுணுத் வரோக  ரக் 
கூட்டத்ர விட்டு தவளிமய வந்து, போர்ட்டி நடந்  இடம் மநோக்கி நடக்க 
ஆரம்பித் ோர். 

ரகயில் டிமர ரவத்து  துக் மகோப்ரபகளுடன் வந்  ஒரு 
தவயிட்டரர ஆர்வ ோக தநருங்கி, ''ஏம்ப்போ... ஷிவோஸ் ரீகல் 
இருக்கு ோமன?'' என்றோர் நோக்ரக சப்பு தகோட்டி. அவன் மகோப்ரபரய 
அளிக்கவும் 'ரோ'வோக ஏற்றிக்தகோண்டு குஷி வந்  குதிரரயோகக் 
கரனத் ோர். 
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இன்தனோரு மகோப்ரப ஸ்கோட்ரச ரகப்பற்றிக்தகோண்டு, ஒரு சிக்கன் 
துண்ரட வோயில் கவ்வியபடிமய 
விக்கி ரோயின் தடக்ஸ்ரடல் 
கம்தபனி அதிகோரி ஒருத் ரிடம் 
வலியப் மபோய் ம ோளில் 
 ட்டினோர். ''ைமலோ மிஸ்டர் 
ரோைோ... எப்படி மபோய்ட்டிருக்கு 
வோழ்க்ரக?'' என்றோர். அந்  
அதிகோரி வியந்து இவரர 
மநோக்கி, ''ம ோகன் கு ோர்... 
ஸோரி, கோந்தி போபோ... உங்கரே 
இங்மக நோன் 
எதிர்போர்க்கவில்ரல... அதுவும் 
ரகயில் சரக்குடன்!'' என்றோர். 

''கோந்தி எல்லோம் 
கிரடயோதுப்போ. ஒரு தபரிய  னக் 

குழப்பத்தில் சிக்கி இருந்ம ன். அ னோல் வந்  விரன ோன் எல்லோம . 
விக்கிரோரயக்கூட மபோர்டு மீட்டிங்கில் எடக்கு டக்கோகப் மபசி தரோம்ப 
அப்தசட் ஆக்கிவிட்மடன். எல்லோம் இப்மபோ சரியோப்மபோச்சு. விேக்க ோகச் 
தசோல்லி, விக்கி ரோயிடம்  ன்னிப்பு மகட்கணும். எங்மக விக்கி?'' - 
ம ோகன் கு ோர் ஆர்ப்போட்ட ோகப் மபசினோர். 

''இப்மபோ ோன்... அம ோ, த யின் பில்டிங்கினுள் மபோனோர்!'' 
என்றோர் ரோைோ எனப்பட்ட அதிகோரி. 

மூன்றோவது மகோப்ரபக்கு  ோறிக்தகோண்டவரோக,  ள்ேோடி பண்ரண 
வீட்டின் த யின் கட்டடம் மநோக்கி நடக்க ஆரம்பித் ோர் ம ோகன் கு ோர். 
தகோஞ்ச மநரத்துக்கு முன் அவரர முத் மிட முயன்ற  ோடல் தபண் 
எதிரில் த ன்பட... ''ைுய்... ஒரு சின்ன ம ட்டர் மபசி முடிச்சிட்டு 
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சீக்கிரம  திரும்பி வர்மறன். உன் கிஸ்ரஸப் பத்திர ோ எனக்கோக 
தவச்சிரு...'' என்று வயசுக்குத்  கோ  ஓர் இளிப்ரப தவளிப்படுத்தி, 
அவள் பின்புறத்தில் ஒரு  ட்டுத்  ட்டிவிட்டு நடந் ோர். 

வந்ம னய்யோ லோரி மபஜ்! 

''மை டியூட்... ஐ யோம் ரிக் மியர்ஸ்...'' என்று ரக குலுக்கிமனன் 
அவனுடன். 

என்ரன கோல் தசன்டர் மவரலயில் இருந்து திட்டித் துரத்திவிட்ட 
அம  மு லோளி ோன். மபர்கூட விமவக் விக்கி ரோயோம ! சினி ோக்கோரன் 
 ோதிரி பேபேதவன்று இருந் ோலும், முகத்தின் இடது புறத்தில் 
நீண்டிருந்  வடு, அவனுக்கு வில்லத் ன ோன ம ோற்றத்ர க் தகோடுத் து. 

''அத ரிக்கன் எம்பஸியின் முக்கிய அதிகோரி அல்லவோ லிஸ்ஸி... 
 னக்குப் பதிலோக உங்கரே அனுப்பி இருக்கிறோள் என்றோல், நீங்கள் 
தரோம்ப முக்கிய ோன ஆேோகத் ோன் இருக்க மவண்டும்...'' என்றோன் என் 
ரகரய இறுகப் பிடித்துக் குலுக்கி. 

நல்ல கோலம் இவனுக்கு என்ரன ஞோபகம் இல்ரல என்று நோன் 
மூச்சு விடும்மபோம , ''நோம் இ ற்கு முன் எங்மகயோவது 
சந்தித்திருக்கிமறோ ோ?'' என்றோன். 

எனக்கு பக்தகன்று ஆகிப்மபோனது. தடல்லியில் இருக்கும் கோல் 
தசன்டருக்கு அத ரிக்கோவில் இருந்து மபோன் பண்ணி வழி மகட்ட 
ஒருத் னுக்கு நோன் கதரக்டோகப் பதில் தசோல்லோ ல் தசோ ப்பியர , 
இன்தனோரு ரலனில் ஒட்டுக் மகட்டவன் அல்லவோ இந்  விக்கி! தரோம்பப் 
மபசினோல், குரரலரவத்ம  அரடயோேம் கண்டுதகோண்டு என்ரன 
தவளிமய துரத்திவிடுவோமனோ என்று பய ோக இருந் து. அப்புறம் நோன் 
எப்படி என் ஆரசக் கோ லி - ஸப்னோ என்கிற -  ப்னம் சக்மஸனோரவப் 
போர்ப்பது? 
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குரறச்சலோன வோர்த்ர களில் அவனிடம் இருந்து கழன்றுதகோள்ே 
முயன்மறன். 

''நீங்கள் அத ரிக்கோவில் பிர ோ  ோன சினி ோ  யோரிப்போேர் என்று 
லிஸ்ஸி தசோன்னோள். நோனும்கூட இந்தியோவில் பல த ோழில்கரே நடத்தி 
வந் ோலும், அவ்வப்மபோது தபரிய மபனரில் படம்  யோரித்துக்தகோண்டு 
இருக்கிமறன்...'' என்று விடோப்பிடியோக என்னிடம் மபச்சுக் தகோடுத் ோன் 
விமவக் விக்கிரோய். அந்  வரகயில் ோன்  ப்னம் சக்மஸனோரவயும் 
இந்  போர்ட்டிக்கு வரவரழத்து இருப்போன் மபோல என்று 
நிரனத்துக்தகோண்மடன். 

இவன் போட்டுக்கு இப்படி பிமேடு மபோடுகிறோமன... எங்மக என் 
ம வர ? அவளுக்குத் ோன் த ரியும் - நோன் சினி ோ  யோரிப்போேன் 
இல்ரல என்று. அத ரிக்கோவில் ஒரு டிபோர்ட்த ன்ட்டல் ஸ்மடோரில் 
 ள்ளுவண்டி ஓட்டிக்தகோண்டு இருப்பவன் என்று. அர  எல்லோம்  ோண்டி 
என் மீது கோ ல்தகோண்டு கடி ங்கள் எழுதித்  ள்ளியவள் அல்லவோ என் 
ஸப்னோ... ஸோரி  ப்னம்! 

லோரி மபஜ் என்ற நிஜப் தபயரர  ோற்றிக்தகோண்டு, ரிக் மியர்ஸ் 
என்ற தபயரில் சினி ோ புதரோடியூசரோக மவ ம் மபோட்டுக்தகோண்டு நோன் 
இந்  போர்ட்டிக்கு வந்திருப்பர  அறியும்மபோது அவள் எத் ரன 
சந்ம ோ ப்படுவோள்? இந்திய சினி ோக்களில் வருகிற  ோதிரி இங்மகமய 
என்மனோடு மசர்ந்து டூயட் போட ஆரம்பித்துவிடுவோள் என்று 
ம ோன்றியது. 

கோத்திருக்கிமறன்... வோ, கண் ணிமய! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் 

நடப்பர ப் போர்த்துக்தகோண்டு இருக்கிமறோம். ஆரசக் கோ லி - ஸப்னோ 
என்கிற -  ப்னம் சக்மஸனோரவப் போர்ப்ப ற்கோக ஓசி போஸ் வோங்கி 
வந்திருக்கிறோன் லோரி மபஜ்! 
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எங்மக என் ஆரசக் கோ லி? 

விக்கியிடம் இருந்து ரநஸோகக் கழட்டிக்தகோண்டு பண்ரண வீட்ரடச் 
சுற்றி வந்ம ன். அங்மக வருரக  ந்திருந்  அத் ரன மபரும் தபரிய 
தபரிய ஆசோமிகள் என்பது புரிந் து. மூன்று மபஸ்போல் கிரவுண்டுகளின் 
ரசஸுக்கு நீண்டு அகன்று இருந்  புல்தவளியின் நடுமவ ஜிகுஜிகுதவன 
தஜோலித் து நீச்சல் குேம். தூரத்தில் சின்ன ோக ஒரு மகோயில் த ரிந் து. 
இங்மக இருந்து போர்த் மபோது, அந் ப் பண்ரண வீட்டின் 
கோம்பவுண்டுக்கு உள்மேமய ஒரு குட்டிக் கோடு மபோல்  ரங்கள் 
இருப்பர யும் கோண முடிந் து. 

திடுக்தகன்று எனக்கு ஒரு தபோறி  ட்டியது. தீவிரவோதிகளிடம் 
இருந்து என்ரன மீட்டு வந்  பிறகு, அத ரிக்க எம்பஸி அதிகோரி லிஸ்ஸி 
எனக்குச் தசோன்ன எச்சரிக்ரக நிரனவுக்கு வந் து. 'மிஸ்டர் லோரி மபஜ்! 
எந்  மநரத்திலும்  றுபடி தீவிரவோதிகேோல் உங்களுக்கு ஆபத்து வர 
வோய்ப்பு உண்டு. எங்மக மபோனோலும் தரோம்ப எச்சரிக்ரகயோக இருப்பது 
நல்லது' என்று தசோல்லித் ோமன என்னிடம் ஒரு துப்போக்கிரயக் 
தகோடுத் ோள்! 

தூரத்தில் த ரிந்  குட்டிக் கோட்ரடமய நோன் உற்றுப் போர்த்ம ன். 
ஒருமவரே அங்மக அல்தகோய் ோமவோ, லஸ்கர்-இ-த ோய்போமவோ பதுங்கி 
இருந்து, திடீதரன்று வந்து என்ரனத்  ோக்கினோல்..? 

ஓரேவு தவளிச்சம் இருக்கும்மபோம , கிட்மட மபோய் அந்  
கோட்டுக்குள் தசக் பண்ணிவிடுவது என்று முடிதவடுத்ம ன். அர  மநோக்கி 
நோன் நடக்க ஆரம்பித் மபோது, நீல நிற சூட் அணிந்  ஒரு  னி ன் 
ரகயில் ஏம ோ ஒரு போக்தகட்ரட எடுத்துக்தகோண்டு, சற்மற 
சந்ம கப்படுகிற ம ோரரணயில் நடந்து மபோவர ப் போர்த்ம ன். 
விர்தரன்று ரத் ம்  ரலக்கு ஏறியது எனக்கு. போக்தகட்டில் இருந்  
துப்போக்கிரயத் த ோட்டுப் போர்த்துக்தகோண்மடன். நோனும் பதுங்கிப் பதுங்கி 
அவன் பின்னோல் மபோமனன். 
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பண்ரண வீட்டின் சிறிய மகோயிலுக்குள் அந்  ஆள் நுரழந் ோன். 
இரண்டு ரககரேயும் மசர்த்து  ோர்புக்கு மநரோகக் குவித்து பயபக்தியோக 
வணங்கினோன். 'ச்மச... பயத்தில்  ப்புத்  ப்போக நிரனக்கிமறமன' என்று 
பின்னந் ரலயில் நோமன  ட்டிக்தகோண்மடன். 

தடன் ரனக் குரறப்ப ற்கு தரண்டு 'கல்ப்' விஸ்கி அடிக்கலோம் 
என்று  றுபடி நீச்சல் குே ஓரத்துக்மக வந்ம ன். சரக்கு அடுக்கியிருந்  
 ோமியோனோ மநோக்கி நடக்கும்மபோது ோன் கவனித்ம ன். தகோஞ்சம் 
பத்திரிரகக்கோரர்களும் போர்ட்டிக்கு அரழக்கப்பட்டு இருந் ோர்கள். 
த ோரடக்கு ம லும்,  ோர்புக்குக் கீழு ோக உரடகள் அணிந் படி, 
தகக்மகபிக்மகதவன்று சிரித்துக்தகோண்டு இருந்  தபண்கரே வரேத்து 
வரேத்து மபோட்மடோ பிடித்துக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். இந்  ஊரின் 
ஞோயிற்றுக்கிழர  இரணப்புகளில் போர்த்திருக்கிமறன்... கண்தகோண்டு 
போர்க்கச் சகிக்கோ  தபண்கரே எல்லோம் ம வர கள் என்று வர்ணித்து, 
'போர்ட்டி தகோண்டோட்ட' மபோட்மடோக்கரே  ோனோவோரியோகப் மபோட்டு 
நிரப்புவோர்கள். 

ஒரு மபோட்மடோகிரோபர் என்ரன மநோக்கி வந் ோன். ''எக்ஸ்கியூஸ் மீ... 
நீங்கள் ர க்கல் மஜ ஃபோக்ஸ் ோமன?'' என்றோன். 

நோன் லோரி மபஜ் என்று வோய் வரர வந்துவிட்ட என் மபரர 
அப்படிமய கடித்து முழுங்கிவிட்டு, ''ஸோரி... என் தபயர் ரிக் மியர்ஸ். 
நோன் ைோலிவுட் சினி ோ  யோரிப்போேர்...'' என்று அசட்டுச் சிரிப்பு 
சிரித்துரவத்ம ன். 

இர  நோன் தசோல்லிக்கூட முடிக்கவில்ரல. ரகயில் கிேோஸுடன் 
கூத் டித்துக்தகோண்டு இருந்  நங்ரகயர்க் கூட்டம் படக்தகன்று என் மீது 
போய்ந்துவிட்டது. ''ைோய் ரிக் மியர்ஸ். நீங்கள் இந்தியோவில் ஏ ோவது 
சினி ோ  யோரிக்க வந்தீர்கேோ?'' என்று வழிந் ோள் ஒருத்தி. 
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''நோன் நோற்பது விேம்பரங்களில் நடித்து முடித்துவிட்மடன். 
ைோலிவுட் படத்தில் ஒரு நல்ல மரோல் கிரடக்கும் என்றோல், உங்களுக்கு 
கோல்ஷீட்  ருவதில்ஆட்மசபரன 

இல்ரல...'' என்று ஓவரோக 'ஜூ' கோட்டினோள் இன்தனோருத்தி. 

''நீங்கள் எங்மக  ங்கியிருக்கிறீர்கள். ரூம் நம்பர் தசோல்ல 
முடியு ோ?'' - அன்ரறய ரோத்திரிக்கோன'கோல் ஷீட்'ரட நீட்டினோள் ஒருத்தி. 

நல்ல கோல ோக, ரகயில் டிமரவுடன் நடந்து வந்  ஒரு தவயிட்டர் 
அர  கோல்  டுக்கி  டோதலன்று புல்  ரரயில் நழுவவிட்டோன். ஏக 
சத்  ோக எகிறி விழுந் ன கண்ணோடிக் மகோப்ரபகள். புல்லுக்கு  து 
சப்ரே நடந்துதகோண்டு இருக்க.. தபண்கள் ப றி விலகிய அந்  
சந் ர்ப்பத்ர ப் பயன்படுத்தி, பண்ரண வீட்டின் த யின் பில்டிங்ரக 
மநோக்கி மவக ோக நழுவிமனன். 

இந்  தகோழுப்தபடுத்  மகோழிகரேயோ நோன்போர்க்க வந்ம ன்! என் 
கோ ல் ம வர   ப்னம்சக்மஸனோ இன்னு ோ வந்து மசரவில்ரல? 
கூட்டத்துக்கு நடுமவ  ோட்டிக்தகோண்டோல், ஆட்மடோகிரோஃப் மகட்டு 
டோர்ச்சர் பண்ணுவோர்கள் என்று, அவள்த யின் கட்டடத்தின் ஏ ோவது ஒரு 
அரறக்குள் அரடக்கல ோகி இருக்க மவண்டும் என்று நிரனத்ம ன். 
கட்டடத்துக்குள் படுசுவோதீன ோக நுரழந்ம ன். 

பச்ரசக் குழந்ர யின் பின்புறம்  ோதிரி வழுக் த ோழுக்தகன்று 
இருந் து உயர் ரக  ரரவிரிப்பு. உள்மேயும் நல்ல கூட்டம். அங்மகயும் 
சரக்கு, ரசடு விநிமயோகம் மஜோர். ஆரே அமுக்கும் மசோபோக்களில் 
அ ர்ந் படியும்... நின்றுதகோண்டும் மகோப்ரப சூப்பிக்தகோண்டு இருந் து 
கூட்டம். முடிந்  வரரக்கும் ஒவ்தவோரு அரறயோக எட்டிப் 
போர்த்துக்தகோண்மட வந்ம ன். என் தசல்லத்ர க் கோணவில்ரல. 
இன்னு ோ வரவில்ரல? எப்மபோது வருவோள்? என் அத ரிக்க 
இ யத்துக்குள் ைோலிவுட் மசோக கீ ம் ஓடத் த ோடங்கிவிட்டது. 
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ரோத்திரி  ணி 11 த ோடும் ச யத்தில் பரபரப்பு. போர்ட்டிக்கு வந்  
ஜனக் கூட்டம் சலசலத் து. தவயிட்டர் ஒருத் னிடம் விசோரித்ம ன். 
'' ப்னம் ம டம் வந்துட்டோங்க...'' என்றபடி, எனக்கு முந்திக்தகோண்டு 
ஓடினோன். 50 அடி தூரத்தில் அவள் வரும்மபோம  என்ரன ஒரு  யக்கச் 
சுழல் வரேத் து. அவள் அத ரிக்கோவுக்கு அனுப்பிரவத்  
மபோட்மடோக்களில் இருந் ர க் கோட்டிலும், இந்தியத் த ருக்களின் விண் 
முட்டும் கட்-அவுட்களில் கோட்டிய புன்னரகரயவிடவும், வழுவழு 
பத்திரிரகத்  ோள்களில் நோன் கண்ட அழரகவிடவும்... பன் டங்கு 
கூடு லோக இருந் து அந்  வனப்பு. இறுக்க ோன ஓர் உரடரய அவள் 
அணிந்து இருந் ோலும், அந் க் கவர்ச்சி ஆபோச ோகமவோ, மிரகயோகமவோ 
ம ோன்றவில்ரல. ரகயில் அவள் த ோங்கவிட்டு இருந்  மைண்ட் மபகும், 
அவள் இடுப்பும் ஒமர ரி த்தில் அரசந் ோட நடந்து வந் ோள் என் கோ ல் 
கண் ணி. 

த ோத் க் கூட்டமும் சமூகத்தின் முக்கிய அந் ஸ்துகளில் இருந்  ோல், 
தவளிப்பரடயோகத்  ங்கள் ஆர்வத்ர  'விசிறி'க் கோட்டத்  யங்கி, சற்று 
தூரமவ நின்று 'ைோய்' தசோல்லி ஒதுங்கிக்தகோண்டோர்கள்.  ப்னம் வந்து 
மசோபோவில் உட்கோர்ந் ோள். அவள் அருகில் மபோய் உட்கோர்ந் வன் - 
என்ரன கோல் தசன்டர் மவரலரயவிட்டுத் தூக்கிய கோலிப் பயல் விமவக் 
விக்கிரோய்! 

வழியும் இளிப்மபோடு பழரசக் மகோப்ரபரய அவளிடம் 
நீட்டியமபோது, ம ரவ இல்லோ ல் ஓவரோக உரசினோன் அந்  ரோஸ்கல். 
அர   ப்னம் சக்மஸனோ ரசிக்கவில்ரல என்பர ச் சட்தடன்று இறுகித் 
 ேர்ந்  அவள் முகத்  ரசகரே ரவத்ம  என்னோல் கண்டுபிடிக்க 
முடிந் து. 

ஓமடோடிப் மபோய் அவரே தநருங்கி, '' ப்னம் ஸ்வீட்டி... ஸப்னோ 
என்ற தபயரில் உருகி உருகி நீ கடி ம் எழுதி இந்தியோவுக்கு வரவரழத்  
கோ லன் லோரி மபஜ் நோன் ோன். எத் ரன நோள் இந்தியோவில் உனக்கோக 
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நோன்  வம் கிடந்ம ன் த ரியு ோ? நோன் மபோட்ட கடி ங்கள் எல்லோம் 
உன் மும்ரப முகவரிக்கு வந்  ோ கண்மண?'' என்று மகட்டுக் கண்ணீர் 
வடிக்கத் துடித்ம ன். உடம்மபோடு மசர்ந்து பிறந்  தசோற்பப் புத்தி 
 டுத் து. 'நீ அத ரிக்க டிபோர்ட்த ன்டல் ஸ்மடோரில் மவரல போர்க்கிற 
அற்ப லோரி மபஜோக இங்கு வரவில்ரல. ைோலிவுட் புதரோடியூசர் ரிக் 
மியர்ஸ்!' என்றது மூரே. 

வோகோன சந் ர்ப்பம் கிரடத் மபோது தநருங்கி, 'மைய் டியர்! 
தீவிரவோதிகளுக்குப் பயந்து ோமன உன் கோ ரல தவளிப்பரடயோகச் 
தசோல்லோ ல் இருந் ோய். இம ோ,  ரடகள்  ோண்டி மநரில் 
வந்துவிட்மடன், இப்மபோ ஆரச தீரச் தசோல்லு!' என்று ரகசிய ோக 
அறிமுகப்படுத்திக்தகோள்ேத் துடித்ம ன். 

என் மபோட்மடோரவ அவளுக்கு நோன் கடி ம் மூலம் ஒன்றுக்குப் பல 
 டரவ அனுப்பியிருக்கிமறன். அவளுக்கு என் முகம் நன்றோகத் த ரியும். 
அ னோல், அவள் முகம் போர்க்கிற தூரத்தில் நோன் த ன்பட்டுக்தகோண்மட 
இருந் ோல் மபோதும்... நோன் வந்திருப்பர   னதில் குறித்துக்தகோள்வோள். 
சரியோன மநரம் போர்த்து அவமேகூட என்னிடம் வந்து  னரசக் 
தகோட்டுவோள்! 

சில நிமிடங்களிமலமய அந்  சந் ர்ப்பமும் வந் து. விமவக் 
விக்கிரோயின் உ வியோேன்மபோல் த ரிந்  ஒருவன் மவக ோக வந் ோன். 
''இக்போல் மியோன் வந்துவிட்டோர்!'' என்றோன். சட்தடன்று மசோபோவில் 
இருந்து எழுந்  விக்கி, ''ஸோரி  ப்னம்... மிக முக்கிய ோன விருந்தினர். 
அவருக்கு ஒரு ைோய் தசோல்லிவிட்டு வருகிமறன்!'' என்று நடந் ோன். 

சுற்றுமுற்றும் போர்த்ம ன். கூப்பிடுகிற தூரம் வரர யோரும் இல்ரல. 
துளியும் நோன்  ோ திக்கவில்ரலமய. ஒமர போய்ச்சல் ோன். மசோபோவில் 
மபோய் அவள் அருகில் விழுந்ம ன். அவள் கண்கரே ஊடுருவிப் 
போர்த்ம ன். ஆனோல், ஏன் இவள் என்ரன இப்படி அந்நிய ோகப் 
போர்க்கிறோள்? 
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''ைமலோ  ப்னம்... ஐ'ம் ரிக் மியர்ஸ்... ைோலிவுட் புதரோடியூசர்!'' 
என்று ரகரய நீட்டிமனன். த த்த ன்று பற்றிக் குலுக்கியவள், 
''உங்கரே சந்தித் தில்  கிழ்ச்சி... இங்மக ஏ ோவது படம்  யோரிக்க 
வந்தீர்கேோ?'' என்றோள். 

''தயஸ்... உங்கள் கோல்ஷீட்ரடப் தபற்று, உங்கரே 
அத ரிக்கோவுக்குக் கூட்டிப் மபோவது ோன் என் வருரகயின் மநோக்கம்!'' 
என்று டபுள் மீனிங்கில் அசத்திமனன். அவமேோ புரிந்துதகோண்ட  ோதிரி 
இல்லோ ல் முழித் ோள்.  றுபடி சுற்றுமுற்றும் போர்த்ம ன். யோரும் 
இல்ரல. அவள் கோம ோரம் குனிந்து கிசுகிசுத்ம ன் - ''பயப்படோம ... 
எனக்கு உன் பிரச்ரன என்னதவன்று த ரியும். சிக்கல் வரோ ல் நோன் 
போர்த்துக்தகோள்கிமறன்...'' என்மறன். இப்மபோது அவள் முகத்தில் 
குழப்பத்ம ோடு மசர்ந்து எரிச்சல்! 

இப்மபோது நோன், ''ஸப்னோ!'' என்மறன் கோ லுடன். அந் ப் தபயரர 
நோன் தசோன்னதும  அதிர்ந்து நிமிர்ந் ோள்  ப்னம் சக்மஸனோ. 

''ஸப்னோரவச் சுற்றும் பிரச்ரன என்னதவன்று எனக்குத் த ரியும். 
அதில் இருந்து விடுவிக்கத் ோன் இங்மக வந்திருக்கிமறன்!'' என்மறன். 

அவள் உடம்பு விரறத்துக்தகோண்டது! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் 

நடப்பர ப் போர்த்துக்தகோண்டு இருக்கிமறோம். மநரில் 
போர்த்ம  இரோ  ஆரசக் கோ லி  ப்னம் சக்மஸனோரவப் 
போர்த் வுடன் தநருங்கிப் மபசுகிறோன் லோரி மபஜ்! 

'எல்லோம் நோன் அறிமவன்!' 

'ஸப்னோ' என்ற தபயரர நோன் தசோன்னதும , எரிச்சல்  ரறந்து 
அப்பட்ட ோன திகில் அப்பிக்தகோண்டது  ப்னம் ஸக்மஸனோவின் 
முகத்தில்! 

''ஸப்னோவின் பிரச்ரனபற்றி உங்களுக்கு என்ன த ரியும்?'' 
என்றோள் நடுங்கும் குரலில். 

''தடல்லியில் நோன் சந்தித்  ஒரு டிதடக்டிவ் எல்லோம  
தசோல்லிவிட்டோன்!'' என்று நோன் புன்னரகக்க... அவள் உடம்பு த துவோக 
நடுங்கத் த ோடங்கியது. 

''ஆ ோம்... ஸப்னோவுக்கு இப்மபோது வந்திருப்பது சோ ோரண 
பிரச்ரன அல்ல... அதில் இருந்து மீள்வ ற்கோகத் ோன் விக்கிரோரயச் 
சந்திக்க இங்மக வந்திருக்கிமறன்...'' என்றோள் கண்களில் நீர் 
மகோத்துக்தகோண்டு. 
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''விக்கிரோரய நம்பி எர யும் நீ தசய்ய முடியோது. என்ரன நம்பு... 
உன்ரன மீட்பது என் கடர !'' 

 அடுத் படியோக அவள் முகத்தில் 'த்ரில்' குடிதகோண்டது. ''மிஸ்டர்... 
நீங்கள் ஒரு ைோலிவுட் புதரோடியூசர் என்கிறீர்கள். நீங்கள் என் 
பிரச்ரனக்கு என்ன தீர்வு  ர முடியும்?'' 

'கூகுள்' கம்தபனியின் ஓனர் என்று நம்பி என்ரன தீவிரவோதிகள் 
கடத்திப் மபோனது, அவர்களிடம் இருந்து என்ரன அதிரடிப் பரட மீட்டது, 
அ ன் பிறகு, அத ரிக்க எம்பஸியின் இந்திய அதிகோரிகள் மூல ோக 
எனக்குப் பணமும், துப்போக்கியும் கிரடத் து, நோன் பத்திர ோக 
திரும்பிய ற்குப் போரோட்டு த ரிவித்து அத ரிக்க ஜனோதிபதிமய எனக்குக் 
கடி ம் எழுதியது எல்லோவற்ரறயும் அவளிடம் தசோல்ல இப்மபோது 
சந் ர்ப்பம் இல்ரல. சட்தடன்று மகோட் போக்தகட்டில் ரகரயவிட்டு 
அத ரிக்க ஜனோதிபதி எனக்கு எழுதிய கடி த்ர  அவளிடம் கோட்டிமனன். 

''நோன் சினி ோ புதரோடியூஸர் கிரடயோது என்பதும், என் தபயர் லோரி 
மபஜ் என்பது த ரிந்தும் நீ த ரியோ துமபோல் நடிக்கலோம். அதுபற்றி 
எனக்குப் பிரச்ரன இல்ரல. இம ோ போர்... அத ரிக்க ஜனோதிபதிக்மக 
நோன் தநருக்க ோனவன். சி.ஐ.ஏ. ஆட்கள் வரரயில் அறிமுக ோன முகம் 
நோன். இப்மபோதுகூட என்ரன நீ நம்பவில்ரலயோ,  ப்னம்?'' என்மறன். 

''ஆனோல்... இர  எல்லோம் நீங்கள் ஏன் எனக்குச் தசய்ய 
மவண்டும்?'' என்று அவள் மகட்ட கரடசிக் மகள்வி என் இ யத்ர மய 
தநோறுக்கிவிட்டது. 

''கோ ரல இந்தியர்கள் கடவுளுக்கும் ம லோக நிரனக்கிறோர்கள் 
என்பது உண்ர யோனோல், நீ இப்படி ஒரு மகள்விரயக் மகட்டிருக்கக் 
கூடோது. நடித் து மபோதும்... நோன் உன்ரன எவ்வேவு மநசிக்கிமறன் 
என்று த ரியோ   ோதிரி இன்னும் எவ்வேவு மநரத்துக்குத் ோன் இந்  

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

நோடகத்ர  நீட்டப் மபோகிறோய்... தசோல்லு!'' என்று அவள் ம ோரேத் 
த ோட்மடன். 

அவ்வேவு ோன்... துப்போக்கிரயக் கண்ட  ணிப் புறோ  ோதிரி 
சிலுப்பிக்தகோண்டு மசோபோரவவிட்டு எழுந் ோள் அவள். ''லுக் மிஸ்டர்... 
உன் உ வி எதுவும் எனக்குத் ம ரவ இல்ரல. இந்  நிமி த்தில் 
இருந்து என் கண் போர்ரவரய விட்மட நீ அகன்றுவிட மவண்டும். 
இல்ரலஎன்றோல் விரேவு விபரீ  ோகும்!'' என்று ஆள்கோட்டி விரல் 
நீட்டிச் சீறினோள். நோன் ம லும் தபோடியோமனன். 

 
அழகிய  ன் பின்புறத்ர  அரசத்துக்தகோண்மட விசுக்தகன்று அந்  

இடத்ர விட்டு அகன்று  ரறந் ோள்  ப்னம் சக்மஸனோ என்ற பிறவி 
நடிரக! 
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என்ன ஆனோன் முக் ோர்? 

''திரிபுரோரி?'' 

''நோன் ோன் மபசுகிமறன் ரபயோஜி... இன்னிக்கு நீங்க நம்  விக்கி 
 ம்பிமயோட போர்ட்டியோச்மச... நீங்க அங்மக ோமன இருக்கணும்?'' 

''ம்... பண்ரண வீட்டுல ோன் இருக்மகன்! நீ வி யத்ர ச் 
தசோல்லு... முக் ோர்கூட நீ 'டச்'ல ோமன இருக்மக?'' 

''முக் ோரோ? அவன்கிட்மட நோன் மபசிமய தரண்டு வோரம் ஆகும ! 
ரபயோஜி... நீங்க அவரனத் ம டுறீங்கன்னோ... வி யம் ஏம ோ சீரியஸ் 
 ோதிரி ம ோணும ? உங்க குரல்கூட தரோம்ப தடன் னோ இருக்குற  ோதிரி 
கோட்டும ... ஏ ோச்சும் சிக்கலோ ரபயோஜி?'' 

''ம்... அப்படித் ோன். நோன் அவனுக்கு ஒரு அரசன்த ன்ட் 
தகோடுத்ம ன், ஒரு வோரத்துக்கு முந்தி! பணம்கூட உன்கிட்மட வந்து 
வோங்கிக்கச் தசோல்லியிருந்ம மன... வரலியோ?'' 

''இல்லிமய ரபயோஜி! அதுவும் இல்லோ , என்கிட்மட தசோல்லோ  
நீங்க புது அரசன்த ன்ட் எதுவும் அவனுக்குக் தகோடுக்க  ோட்டீங்கமே... 
என்ன வி யம் ரபயோஜி?'' 

''அப்புறம் தசோல்மறன். இப்ப நீ அவரன எங்மக இருந் ோலும் 
ம டிப் புடிச்சு என்கிட்மட மபசச் தசோல்லு. வழக்க ோ அவன் யூஸ் பண்ற 
த ோரபலுக்கு மூணு நோேோ கோல் அடிக்கமறன். அது ஸ்விட்ச் ஆஃப்லமய 
இருக்குது!'' 

''உங்களுக்கு ோன் த ரியும ... புதுசு புதுசோப் தபோண்ணுங்கரே 
இழுத்துட்டுப் மபோயி அசிங்கம் பண்றது அவன் வோடிக்ரகயோச்மச... 
குடிச்சுப்புட்டு எந் ப் தபோண்மணோட எங்மக உருண்டுட்டு இருக்கோமனோ? 
அவமனோட சில ஆட்கரே எனக்குத் த ரியும். அவங்க மூல ோ 
கோன்டோக்ட் பண்ண முடியு ோன்னு போர்க்கமறன் ரபயோஜி!'' 
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''இது அவசரம்... எப்படியும் அவமனோட நோன் மபசியோகணும்!'' 

(உத் ரப் பிரம ச உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் 
இரணப்ரபக் கட் தசய்கிறோர்.) 

தகோரலதவறி முன்னோ... 

ரீத்து தசோல்லியிருந் படி, அந் ப் பண்ரண வீட்ரடத் ம டி 
வந்துவிட்மடன். தவகுமநரம் இருட்டிமலமய நின்றுதகோண்டு, அந்  
பங்கேோவினுள் மபோகும் கோர்கரே அர தியோக மவடிக்ரக 
போர்த்துக்தகோண்டு இருந்ம ன். 'த ோரபல் முன்னோ'வோகிய நோன் இப்மபோ 
'பிஸ்டல் முன்னோ' ஆகியிருந்ம ன். என் கனவு ரோணிமயோடு மும்ரபக்கு 
ஓடிப் மபோக நோன் வோங்கி ரவத்திருந்  ரயில் டிக்தகட்ரட விற்று, அந் ப் 
பணத்தில் வோங்கிய துப்போக்கி என் போக்தகட்டில் பத்திர ோக இருந் து. 

பண்ரண பங்கேோவின் வோசலில் 'மபரிமகட்' ரவத்துத்  டுத்து, 
கோவலுக்கு ரகயில் வோக்கி டோக்கிகளுடன் நிரறய மபோலீஸோர் 
நின்றிருந் னர். மரோட்டின் எதிர்ப் புறத்தில் ஆர்வ ோக ஜனம் 
கூடியிருந் து. ''நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோ வர்றோங்கேோம்...'' என்று 
சேசேத்துக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 

த துவோக நடந்து பண்ரண வீட்டின் கோம்பவுண்ரட தபரிய 
ரவுண்டோக அடித்துச் சுற்றிக்தகோண்டு மபோய், அ ன் பின் பக்க வோசல் 
என் கண்ணில் படுகிற தூரத்தில்  ரத்தின் பின்னோல் கோத்திருக்கத் 
துவங்கிமனன். 11 அடிக்க 5 நிமிடங்கள் இருந் மபோது பின் க வு சத் ம் 
இல்லோ ல் திறந் து. சிவப்பு சல்வோர்-கமீஸ் அணிந் படி தவளிப்பட்டது 
ரீத்துமவ ோன். இருட்டில் இருந்து தவளிப்பட்ட என்ரனப் 
போர்த்துவிட்டோள். ஓமடோடி வந்து அரணத்துக்தகோண்டோள். அவள் உடல் 
அழுரகயில் குலுங்கியது. என்  ோர்பு கண்ணீரில் நரனந் து. 

ரீத்துரவத் த ோடர்ந்து யோரோவது தவளிமய வருகிறோர்கேோ என்று 
மநோட்டமிட்மடன். யோரும் இல்ரல. இருந் ோலும் போக்தகட்டில் இருந்  
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துப்போக்கிரய  றுபடி த ோட்டுப் போர்த்துக்தகோண்மடன்.  ஆனோனப்பட்ட 
உள்துரற அர ச்சரின்  கள், அதிரடி  ோ ோக்கரே ஜஸ்ட் ரலக்  ட் 
டீல் தசய்யும் விமவக் விக்கிரோயின்  ங்ரக,  ோன் தசோன்ன வோக்ரகக் 
கோப்போற்றிவிட்டோள். ஒன்றும் உ வோ  இந்  த ோரபல் திருடன் 
ம ல்தகோண்ட கோ லோல், நள்ளிரவில்  ன் மகோடீஸ்வர தசோந் ங்களிடம் 
இருந்து பிரிந்து தவளிமய வந்துவிட்டோள். 

ஆனோல், நோன்? 

என் அப்போவின்  ரணத்துக்குக் கோரண ோன இவளுரடய 
அண்ணரனப் மபோட்டுத்  ள்ளுவம  லட்சியம் என்று  னர  
 ோற்றிக்தகோண்டது இவளுக்கு எப்படித் த ரியும்? நரடபோர யில் 
எங்கள் குடும்பம  படுத்திருந்  பின்னிரவில், குடி மபோர யில் அசுர 
மவகத்தில் வந்து என் அப்போரவ நசுக்கிக் கூழோக்கிய விமவக் விக்கி ரோய் 
அந்  வழக்கில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கலோம். என் துப்போக்கியில் 
இருந்து அவன்  ப்பிக்க முடியோது என்பர  ரீத்துவுக்கு இப்மபோது 
விேக்குவ ற்கு எனக்கு மநரம் இருக்கிற ோ? 

''வோ முன்னோ... எல்லோரும் போர்ட்டி பிஸியில் இருக்கோங்க. நோம் 
இப்மபோம  ரயில்மவ ஸ்மட னுக்கு ஓடிப்மபோயிடுமவோம்...'' என்று என் 
ரககரேப் பிடித்து, த யின் மரோடு மநோக்கி இழுத் ோள் ரீத்து. 

'' ன்னிச்சுக்மகோ ரீத்து! இப்ப நோன் உன்மனோட வர முடியோது. 
பண்ரண வீட்டுக்குள்மே எனக்தகோரு புது மவரல வந்திருக்குது!'' என்று 
நோன் தசோல்ல... அவள் உடம்பு அச்சத்தில் ஆடி நின்றது. 

''என்ன? நீ உள்மே மபோகப்மபோறியோ? எதுக்கு? இன்னும் தகோஞ்ச 
மநரம் இங்மக நோ  நின்னோலும், உள்மே நோன் இல்ரலங்கிறது த ரிஞ்சு 
என்ரனத் ம டி ஆட்கள் புறப்படுவோங்க. உன்மனோடு நோன் 
இருக்கிறர ப் போர்த் ோ உன்ரன பீஸ் பீஸோக் கிழிச்சுப் மபோடுவோங்க!'' 
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''நீ என்மனோட  றுபடி உள்மே வோமயன்... நோன் விவர ோ 
தசோல்மறன்...'' என்று அவரே பண்ரண வீட்டின் பின் க வு வழியோக 
உள்ளுக்குள் இழுத்ம ன். முற்றிலும் குழம்பிப்மபோனவேோக, கண்கரேத் 
துரடத்துக்தகோண்டு என்மனோடு வந் ோள் ரீத்து. 

தூரத்தில் தசயற்ரக அருவி ஒன்றின் சலசலப்பு... சற்மற 
தநருங்கினோல்  னி ர்களின் சிரிப்பு சத் ங்கள்... அம ோடு இரழயும் 
இரச... இன்னும் தகோஞ்சம் தநருங்கியமபோது ஒரு நீச்சல் குேத்ர ச் 
சுற்றித் ோன் போர்ட்டி கரே கட்டியிருக்கிறது என்று புரிந் து. ''ஏய், நீ 
போட்டுக்கு எங்மக மபோய்க்கிட்மட இருக்மக?'' என்று ப றி, ஒரு நோவல் 
 ரத்தின் பின்னோல் என்ரன ஒளித்துக்தகோண்டோள் ரீத்து. 

''நடுங்கோம  ரீத்து. இனிம  பயத்தில் இருந்து உனக்கு நிரந் ர 
விடு ரல வோங்கிக் தகோடுக்கத் ோன் நோன்  யோரோ வந்திருக்மகன்!'' 

''முன்னோ... ஏன் என்தனன்னம ோ உேறுமற? விடியற்கோரல 
கிேம்புற ரயிலில் நோம் மும்ரபக்கு ஓடிப் மபோய், யோர் கண்ணிலும் படோ  
நிம் தியோ வோழுற ோத் ோமன திட்டம்... எதுக்கு இப்படிக் 
குழப்பியடிக்கிமற?'' - சின்னத ோரு சிடுசிடுப்பும் தவளிப்பட்டது அவளிடம். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் 

இருக்கிமறோம். கனவு ரோணி ரீத்துவுடன் மும்ரபக்கு ஓடிப் 
மபோக விரும்பிய முன்னோ, இப்மபோது அவேது அண்ணன் 
விமவக் விக்கி ரோரயக் தகோரல தசய்யும் மநோக்கத்துடன் 
இருக்கிறோன். அ னோல், ரீத்துரவக் கழற்றிவிட 

நிரனக்கிறோன். 

 ஒரு நோயகன் உருவோகிறோன்! 

ரீத்துவிடம் இருந்து விரடதபறும்மபோது, அவள் என்ரன 
முற்றிலு ோக தவறுத்திருக்க மவண்டும் என்று முடிவு கட்டி இருந்ம ன். 
த ள்ே அவள் ம ோரேத் த ோட்மடன். ''திட்டம் நோம் மபோட்டது நிஜம் ோன் 
ரீத்து. ஆனோ, நீ நட்சத்திரம்... நோன்  ரரயில் இருந்து மவடிக்ரக 
போர்க்கத் ோன் லோயக்கு! எனக்மகத்  இன்தனோரு தபண்ரண இரடயில் 
நோன் சந்திச்மசன். உன்னோட்டம் அவள் அழகி இல்ரல. ஆனோ, 
என்னோட்டம் ஏரழ!'' 

இருட்டில் என்ரன ஊடுருவினோள்  ன் நட்சத்திரக் கண்கேோல். 
''என்ன முன்னோ... குடிச்சிருக்கியோடோ?'' 

பல ோகத்  ரலயோட்டி  றுத் மபோது, என் கண்கள் கலங்கின. 
இருந் ோலும் அந் ப் தபோய்யிமலமய நிரலத்ம ன். 

''நிஜம் ோன் தசோல்மறன் ரீத்து... ஒவ்தவோரு வோர்த்ர யும் நிஜம்!'' 
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''அப்ப நீ என்ரன லவ் பண்ணரலயோ?'' 

''சத்திய ோ இந்  தநோடிகூட உன்ரன நோன் லவ் பண்மறன் ரீத்து. 
ஆனோ, கோ ல் ஒரு கழிசரட... கனவுக்கு அது சுக ோத் ோன் இருக்கும். 
நரடமுரறக்கு வரும்மபோது துக்கம் ோன் அதிகம். நோம் தடல்லிரயவிட்டு... 
உன் தகோரலகோர அண்ணரனவிட்டு... அரோஜக அப்போரவவிட்டு 
மும்ரபக்கு ஓடிப்மபோறது தபரிய கோரியம் இல்ரல! ஆனோ, நி ர்சனம்னு 
ஒண்ணு இருக்கு... அது தகோடுக்கிற துன்பங்கரேவிட்டு எங்மகயும் ஓடி 
ஒளிய முடியோது!'' - எனக்மக ஆச்சர்யம்! நோனோ இத் ரன 
மகோரவயோகப் மபசுகிமறன், சினி ோ டயலோக் கணக்கோக! 

''முன்னோ! என் கண்ரணப் போர்த்துச் தசோல்லு. கோ ல் ஒரு 
கழிசரடன்னு இப்பத் ோன் உனக்குத் த ரிஞ்ச ோ? அன்னிக்கு ஒரு 
லோட்ஜுக்குள்மே என்ரன முழுசோ எடுத்துக்கிற வோய்ப்பு 
கிரடச்சமபோதுகூட, என் கண்ணீரரப் போர்த்து, தகௌரவ ோ 
விலகிப்மபோனிமய... அப்ப என்ன ம ோணுச்சு? என்ன வந் ோலும் 
மபோரோடிப் போர்த்துடலோம்னு உறுதியோ நிக்கறவங்களுக்கு, கோ ல் 
எப்பவும  வரம் ோன் முன்னோ!  யவுதசஞ்சு தசோல்லு... நீ விலகிப் மபோக 
நிரனக்கிறதுக்கு ஏம ோ ஒரு கோரணம் இருக்கு. இப்பமவ அது எனக்குத் 
த ரிஞ்சோகணும்!'' - கிசுகிசுப்போன குரலில் மகட்டு உலுக்கினோள் ரீத்து. 

சூழலின் அபோயம்  ோண்டி, தபரியத ோரு விசும்பல் சத்  ோக 
தவளிப்பட்டது என்னிடம். எங்மக இருந்ம ோ சுழலும் ஒரு விேக்கின் 
தவளிச்சம் ரீத்துவின் முகத்ர த்  டவிக்தகோண்டு நகர்ந் து. கேங்க ற்ற 
அவள் கண்களும், போல் தவள்ரே முகமும் போர்க்ரகயில், தூய்ர மய 
உருவோன ஒரு ம வர  என் எதிரில் நின்று மசோதிப்பதுமபோல் இருந் து. 

''சரி ரீத்து... இப்மபோர க்கு நோன் உன்ரன எங்மகயும் கூட்டிப் 
மபோக முடியோது. எனக்குள்மே சில கோயங்கள் இருக்கு. அரவ 
ஆறியதும் நோன் வருகிமறன். அதுவரர நீ எனக்கோகக் கோத்திருக்கத் 
 யோரோ? இரடயில் இந்  முன்னோ என்ன தசய் ோலும்  ன்னித்து 
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ஏற்றுக்தகோள்ே நீ  யோரோ? நீ இப்மபோ எந்  பதிலும் தசோல்ல மவண்டோம். 
நடக்கப்மபோவர  எல்லோம் தூர நின்னு கவனி. அதுக்குப் பிறகும்  னம் 
இருந் ோ, நோன் ம டி வரும்மபோது நீயும் இப்படிமய கோத்திருந் ோ... 
அப்மபோ முடிவு தசய்யலோம் - கோ ல் ஒரு கழிசரட இல்ரல; அது  கோ 
தபரிய வரம்னு!'' 

என் கன்னத்தில் மிருதுவோக முத் ம் பதித் ோள். ''கோத்திருப்மபன் 
முன்னோ. கோ லின் மபரர நோன் 
கோப்போற்றுமவன். யோரும் போர்ப்ப ற்குள் 
நீ பத்திர ோக தவளிமய மபோய்விடு!'' - 
என் உள்ேங்ரகரய எடுத்து அங்கும் 
ஒரு முத் மிட்டுவிட்டு, பண்ரண வீட்டு 
த யின் கட்டடம் மநோக்கி நடந்து 
 ரறகிறோள் ரீத்து. அவள் முத் ம் பதிந்  
என் ரககளுக்குள் இப்மபோது 
எடுத்துக்தகோண்மடன் துப்போக்கிரய. 

'எங்மக அந்  விமவக் விக்கி 
ரோய்?' என்று என் கண்கள் அரலயத் 
த ோடங்கிய அடுத்  தநோடி, ''வோவ்! 
ரபயோ நீ இந்  இருட்டில் நின்னு என்ன 
தசய்யுமற?'' என்று கிட்டத்தில் ஒரு 

குரல் மகட்டது. 

நல்ல உயர ோக, கச்சி  ோக  ோடிரய கட் தசய்து, சந் ன கலரில் 
குர்த் ோ ரபஜோ ோ அணிந்து புன்முறுவமலோடு நின்று இருந் ோர் அந்  
நபர். 

குபுக்தகன்று ஒரு பயக் குதிரர கிேம்பியது என்னுள். 
மிரண்டுமபோய்ப் போர்த்ம ன். 
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நல்ல மபோர யும் அந் க் கண்களில் த ரிந் து. 

''பயப்படோம  ரபயோ. ரீத்துரவ சின்னக் குழந்ர யில் இருந்ம  
எனக்குத் த ரியும். நீங்க மபசிக்கிட்டர  மகட்டதுக்கு தரோம்ப ஸோரி!'' - 
இப்மபோதும் அம  சிரிப்பு. 

நல்ல கோலம்... இருட்டில் துப்போக்கிரயப் போர்க்கவில்ரல.  றுபடி 
போக்தகட்டிமலமய மபோட்டுக்தகோண்மடன். ஃப்ேோஷ் தவளிச்சம் 
அவ்வப்மபோது எங்கரேக் கடந்து  ரறந்துதகோண்டு இருந் து. 

''கோ ல்னோ என்னன்னு மக ரோ மூல ோ உலகத்துக்குச் தசோல்றதில் 
என்ரனவிட கில்லோடி கிரடயோதுனு நிரனச்மசன். ஆனோ, ரீத்துவிடம் நீ 
மபசியர க் மகட்ட பிறகு, உன்மனோட கம்பீரம் கலந்  மநர்ர ரயப் 
போர்த்  பிறகு... புதுசோக ஒரு கோ ல் அத்தியோயம் எழு  மவண்டிய மநரம் 
வந்திடுச்சின்னு புரிஞ்சுது.'' 

''சோர்... நீங்க?'' த ன்று விழுங்கிமனன். 

''மகள்விப்பட்டது இல்ரலயோ... பத்திரிரககளிலும், டி.வி-யிலும் என் 
முகத்ர  நீ போர்த் து இல்ரலயோ? நோன் ோன் மஜ.சோட்டர்ஜி. போலிவுட் 
ரடரக்டர். அற்பு  ோன ஒரு கர ரயத்  யோர் பண்ணி, அதுக்கு  ப்னம் 
ஸக்மஸனோமவோட கோல்ஷீட்டும் வோங்கி தவச்சிருக்மகன். நோன் ம டுற 
 யக்கும்  ர் க் கோ லன் மரோலுக்கு இப்ப இருக்கிற எந்  ஹீமரோவும் 
சரிப்பட்டு வர  ோட்டோன். நோன் ம டிக்கிட்மட இருந்  அந் ப் புதுமுகம் 
நீமய ோன்!'' - ரகயில் இருந்  மகோப்ரபரய உயரத் தூக்கிச் சிரித் ோர். 
விஸ்கி  ளும்பித்  ரரயில் சி றியது. 

''சோர்... ரகசிய மக ரோ தவச்சு ஆட்கரே முட்டோேோக்குகிற ம ோ 
இங்மக நடக்கு ோ? எங்மக தவச்சிருக்கீங்க மக ரோரவ? நீங்க எந்  
மசனல்?'' என்று நோன் சுற்றுமுற்றும் போர்த்ம ன். ஆனோல், இந்  முகம் 
நிஜ ோகமவ அந்  ரடரக்டரின் முகம் ோன் என்ப ோகத் ம ோன்றியது. 
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என் ம ோளில் ரக ரவத்து அழுத்தியவர், ''ரகசிய மக ரோவோ? 
உலகம  போர்க்குற அேவுக்கு தவளிச்சத்தில் குளிப்போட்டப்மபோமறன் 
உன்ரன. ஆனோ... முன்னோ என்கிற மபர் உனக்குச் சரியோ வரோது...'' 
 ோடிரய வருடியபடி அண்ணோந்து சில நிமிடம் மயோசித் வர், 

''தயஸ்! ஷிரோக்... அ ோன் இனி உன் மபர். ஷிரோக்னோ.. 
ஒளிவிேக்குனு அர்த் ம். ஓமக-வோ?'' - மலசோகத்  டு ோறிக்தகோண்மட 
 ன் குர்த் ோவுக்குள் ரகவிட்டு பர்ரஸ எடுக்கிறோர். அதில் இருந்து ஒரு 
கட்டுப் பணத்ர  உருவி, 

''இந் ோ! இதில் இருப ோயிரம் வரர இருக்கும்னு நிரனக்கிமறன். 
என் வோழ்த்துகள் கலந்  அட்வோன்ஸ். அ ோவது, அட்வோன்ஸ் 
வோழ்த்துகள்!'' - இடி இடிதயனச் சிரிக்கிறோர் சூப்பர் டூப்பர் ரடரக்டர் 
மஜ.சோட்டர்ஜி. ஆ ோம், அவமர ோன் இது! 

நோன் நம்ப முடியோ ல் போர்த்துக்தகோண்டு இருக்கிமறன். நோன் 
அடுத்துப் மபச வோதயடுப்ப ற்குள், என் ம ல் போக்தகட்டில் இருக்கும் 
த ோரபல் மபோரன சுவோதீன ோக எடுக்கிறோர். அதில் இருந்து  ன் 
த ோரபலுக்கு அவமர ஒரு மிஸ்டு கோல் தகோடுக்கிறோர். வருகிற நம்பரர 
உற்றுப் போர்த்துவிட்டு, 'ஹீமரோ ஷிரோக்' என்று தபயர் மபோடுகிறோர். 

''நோரே கோரல நோன் உன்ரனக் கூப்பிடுமவன். நீ தடல்லிரயவிட்டு 
எங்கும் நகரோம !'' என்றபடிமய நடந்து நீச்சல் குேத்தின் தவளிச்ச 
தவள்ேம் மநோக்கி நடக்கிறோர். மகோப்ரப ஏந் ோ  அவருரடய  று ரக 
கோற்றில் பியோமனோ வோசித் படி இருக்கிறது. 

என்னோல் நம்பத் ோன் முடியவில்ரல. தசத்துப்மபோன அப்போவின் 
ஆவிக்கு ஆறு ல் தகோடுக்க விமவக் விக்கி ரோரயப் மபோட்டுத்  ள்ே 
வந்  எனக்கு, போலிவுட் ஹீமரோ சோன்ஸோ? அதுவும் இரேஞர்களின் 
இ யத்  ோரரக  ப்னம் சக்மஸனோ எனக்கு மஜோடியோ? தபயிலியர் 
படம  தகோடுக்கோ  மஜ.சோட்டர்ஜி என்ரன இயக்கப்மபோகிறோரோ? 
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அப்படியோனோல் நோன் வந்  திட்டம்? என் ரகயில் இருக்கும் 
துப்போக்கி? விமவக் விக்கி ரோயின் கர  முடிப்பது? ரீத்துவுக்கு நோன் 
தகோடுத்  வோக்குறுதி? 

திரும்பிய பக்கம் எல்லோம் த கோ மபோஸ்டர்களில் நோன் 
தஜோலிக்கிமறன். த ர்சிடிஸ் தபன்ஸ் கோரில் என் அருமக ரீத்து 
அ ர்ந்திருக்க... ''ஷிரோக்... ஷிரோக்!'' என்று எங்கும் தவறி பிடித்  
ரசிரககளின் கூச்சல். அடுத் டுத்து கண்கரேப் பறித்த டுக்கும் ஃப்ேோஷ் 
மின்னல்கள். என் ரககரேப் பற்றிக்தகோண்டு ரீத்து தபருர யோகக் 
கோரரவிட்டு இறங்குகிறோள். விமவக் விக்கி ரோய் எங்கரேப் 
தபருர யோகப் போர்த்துப் புன்னரகக்கிறோன். 

குபீதரன்று கிேம்பும் வோண மவடிக்ரககள், மும்ரபயின் இரரவ 
வண்ணத்தில் நிரறக்கின்றன. கண்கரேக் குருடோக்கும் ஒளியில் என் 
உடம்பு குலுங்குகிறது. நோன்  ரலரய உலுக்கிக்தகோண்டு நிமிரும்மபோது 
நின்றிருப்பது மும்ரப அல்ல... தடல்லி ோன் என்று புரிகிறது. 

வோண மவடிக்ரக நடப்பது உண்ர  ோன். பண்ரண வீட்டின் 
பின்பக்கத்தில் இருந்து விமவக் விக்கி ரோயின் ஆட்கள் அடுத் டுத்து தவடி 
கிேப்புகிறோர்கள். 

அந் க் தகோண்டோட்ட ஒளியும் ஒலியும் யோருக்கோக... தகோரல 
தசய்துவிட்டு விடு ரலத் தீர்ப்பு வோங்கிய விமவக் விக்கி ரோய்க்கோ? 
அல்லது, அவரனக் தகோரல தசய்ய வந்  இடத்தில் திடீர் ஹீமரோ சோன்ஸ் 
அடித்திருக்கும் எனக்கோ? 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் 

விருந்தினர்கள் வந்து குவிந்துவிட்டோர்கள்.  

 
முடிந் து கர ! 

அம ோக் ரோஜ்புத் தகோடுத்திருந்  அலோரம் ஒலிப்ப ற்கோக,  ரக் 
கூட்டத்தின் இருளில் கோத்திருந் ோன் எமகடி. அவனுக்கு தரோம்பப் 
தபருர யோக இருந் து. தகோத்  வந்  போம்ரப தவறுங்ரகயோல் 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

பிடித்துப் மபோட்டு, ஒரு தபரியவரின் உயிரர அவன் கோப்போற்றி 
இருக்கிறோன். அவர் உடம்பில் புகுந்திருந்  ஆவிரய,  னது  ந்திர குரு 
மநோகோய் கற்றுக்தகோடுத்  தடக்னிக் மூலம் விரட்டி அடித்  சோ ரனயும் 
தசய்து இருக்கிறோன். 

உயிர் கோத்  பரிசோக அந் ப் தபரியவர் தகோடுத்திருக்கும் ரூபோய் 
மநோட்டுகள் அவன் ரபக்குள் த ோடத ோடத் ன. ரபக்குள் இருக்கும் 
அலோரம் அடித் தும் எழுந்து மபோய், த யின் ஸ்விட்ச்ரச அரணக்க 
மவண்டியது. கோர் த ட்களின் இடுக்கில் பதுங்கி நடந்து, தூரத்தில் 
த ரியும் அந்  சிறு மகோயிரல அரடய மவண்டியது. அங்மக இருக்கும் 
புனி க் கல் இன்தகடோயிரயக் ரகப்பற்றிக்தகோண்டு கோற்றோக இந் ப் 
பண்ரண வீட்டில் இருந்து பறக்க மவண்டியது. 

  னக்கோகமவ கோத்திருக்கும் போர்ரவயற்ற சம்ப்பியின் முகம் 
எமகடியின்  னதில் நிழலோடியது. இரமவோடு இரவோக அவரேக் 
கூட்டிக்தகோண்டு மபோய் ரயிரலப் பிடித்து தகோல்கத் ோ தசல்வது. அங்மக 
இருந்து கப்பல் பிடித்து  ன்னுரடய தீவுக்குப் மபோவ ற்கு அவனிடம் 
ம ரவக்கும் மீறிமய பணம் இருந் து. 

 ங்கள் இனத்தின் அழிரவத்  டுக்கப் மபோகும் 'இன்தகடோயி' 
கல்ரல மீட்டுக்தகோண்டு தவற்றி வீரனோகத் தீவுக்குள் மபோய் 
இறங்கும்மபோது,  னது ஓங்மக இனத்து ஆதிவோசிகள் எத் ரன 
ஆரவோர ோக வரமவற்போர்கள் என்று நிரனத்துப்போர்க்கும்மபோம  
இனித் து எமகடிக்கு. இந்தியோவில் இருந்து  ன்னுடன் கூட்டிச்தசல்லும் 
கோ லி சம்ப்பிக்கும் ஏக  ரியோர  இருக்கும் என்று 
நிரனத்துக்தகோண்டோன். 

இம ோ, அலோரம் ரபக்குள் 'பீப்' ஒலிக்கிறது. சட்தடன்று அர  
அரணத்து அர தியோக்கிவிட்டு பண்ரண வீட்டின் புல்தவளிப் 
பிரம சத்ர ப் போர்த் ோன் எமகடி. போர்ட்டிக்கு வந்திருந்  கூட்டம் 
எல்லோம் ஏக ஆரவோரத்ம ோடு தவகு தூரத்தில் தகோண்டோடிக்தகோண்டு 
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இருந் து. கோலியோக இருந்  புல்தவளியில் ஆட்கள் யோரும் இல்ரல. 
ஒரு கோட்டுப் பூரனயின் லோகவத்ம ோடு  ரரமயோடு  ரரயோகப் பதுங்கி 
 ரங்கரேவிட்டு தவளிமய வந் ோன் எமகடி. சுழலும் ஃப்ேோஷ் 
விேக்குகளின் ஒளி  ன்ரனக் கடக்கும்மபோது அரசயோது படுத்திருந் ோன். 

ஊர்ந்து ஊர்ந்து முன்மனறி, த யின் ஸ்விட்ச் மபோர்ரட 
அணுகிவிட்டோன். அவனுக்தகன்மற மபோட்டுரவத்   ோதிரி அங்மக ஒரு 
பிேோஸ்டிக் மசர் கிடந் து. விருட்தடன்று அதில்  ோவி ஏறி, ஸ்விட்ரச 
அரணக்கக் ரக நீட்டினோன். 

''ஏய்... யோரு நீ?'' என்றபடி முரட்டுக் கரம் ஒன்று அவரனப் 
பிடித்து மசரில் இருந்து கீமழ இழுத்துத்  ள்ளியது. வோட்டசோட்ட ோக 
இருந்  அந்  கறுப்பு  னி ன், சோம்பல் நிற மபன்ட்டும் தவள்ரேச் 
சட்ரடயும் அணிந்து இருந் ோன். 'சிக்கல் வந் ோல் என்ன தசோல்வது...’ 
என்று அம ோக் ரோஜ்புத் தசோல்லிக் தகோடுத் து அரரகுரறயோக 
நிரனவுக்கு வந் து. ''நோன் மிஸ்டர் சர் ோமவோட டிரரவர். அவர் 
போர்ட்டியிமல இருக்கோரு...'' என்றோன். 

ரகயில் ஒரு ைோக்கி ஸ்டிக் ரவத்திருந்  அந்   னி ன், அர  
எமகடியின் முகத்துக்கு மநமர  ஆட்டியபடி, ''டிரரவர்னோ..? இங்மக 
எதுக்கு வர்மற? டிரரவர்களுக்குன்மன அங்மக ஒரு  னி இடம் 
தகோடுத்திருக்கு போரு. அர த்  ோண்டி நீ வரக் கூடோது... ஓடு!'' என்றோன் 
மிரட்டலோக. 

எமகடி ஒமர போய்ச்சலோக அவன் கோட்டிய இடத்துக்குப் மபோனோன். 
கூட்டம் கூட்ட ோக டிரரவர்கள் உட்கோர்ந்து ரம்மி ஆடிக்தகோண்டு 
இருந் ோர்கள். சிலர் சேசேதவன்று மபசிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். 
இன்னும் சிலர்  ரரயில் துண்டு விரித்துப் மபோட்டுப் படுத்திருந் ோர்கள். 
உள்மே போர்ட்டி முடிவ ற்கு முன்போகமவ, இவர்களுக்கு சோப்போடு சப்ரே 
ஆகியிருந் து. ஆங்கோங்மக எச்சில்  ட்டுகளும், கப்புகளும் 
இரறந்துகிடந் ன. 
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எமகடி  ரறவுக்குள் இருந் படிமய தூரத்து ஸ்விட்ச் மபோர்ரடப் 
போர்த் ோன். இப்மபோது அந்  ைோக்கி ஸ்டிக் ஆசோமி ஸ்விட்சுக்குக் கீமழ 
இருந்  நோற்கோலியில் உட்கோர்ந்துதகோண்டு, உருட்டு விழிகேோல் அங்கும் 
இங்கும் மநோட்டமிட்டுக்தகோண்டு இருந் ோன். எமகடிக்குப் பயம் 
வந்துவிட்டது. மநரம் போட்டுக்கு ஓடிக்தகோண்மட இருக்கிறது. போர்ட்டி 
முடிந்து எல்மலோரும் கிேம்ப ஆரம்பித்து விட்டோல், அப்புறம் எப்படி 
அந் க் மகோயிரல தநருங்குவது? அங்மக இருக்கிற இன்தகடோயி கல்ரல 
எப்படி எடுப்பது? 

டிரரவர்கள் பகுதியில் இருந்து நழுவி, சுவர் ஓர ோகமவ நடந்து 
பண்ரண வீட்டு பங்கேோரவ இப்மபோது தநருங்கிவிட்டோன். ைோக்கி 
ஆசோமி உட்கோர்ந்திருந்  இடம் இப்மபோது கல்தலறி தூரத்தில் இருந் து. 
அவன் ஒருகணம் நகர்ந் ோலும், ஓடிப் மபோய் ஸ்விட்ச் மபோர்ரட 
அரணக்கத்  யோரோகி நின்றோன், எமகடி. இங்மக இவன் நின்றிருந்  
இடத்தின் அருமக இருந்  ஜன்னல் வழியோக, பண்ரண வீட்டுக்குள் 
கோட்சிகள் த ரிந் ன. உயர ோக, மகோட்-சூட் அணிந்திருந்   னி ன் 
அந் க் கூட்டத்தின் நடுநோயக ோக நின்றோன். அது வரர ஓடிக்தகோண்டு 
இருந்  இரச சட்தடன்று நின்றது. 'விய்ய்ங்' என்று ஸ்பீக்கர் ஒரு 
 டரவ க றியது. ர க்ரக தசக் பண்ணிவிட்டு மகோட்-சூட்கோரன் மபச 
ஆரம்பித் ோன். 

''அன்புள்ேம் தகோண்ட அரனத்து தநஞ்சங்களுக்கும்  ன ோர்ந்  
நன்றி. மநரடியோகவும்  ரறமுக ோகவும் என் நலனுக்கோக பல 
சந் ர்ப்பங்களில் உ வி புரிந் வர்கள் இங்மக கூடி இருக்கிறீர்கள். 
தசய்யோ  ஒரு தகோரலக்கோன பழி என் மீது விழுந் மபோது, நீங்கள் 
அத் ரன மபரும் எவ்வேவு துடித்து இருப்பீர்கள் என்று எனக்குத் 
த ரியும். நீதி  ட்டும் என் பக்கம் இல்லோ ல் மபோயிருந் ோல்... நீதி ன்றம் 
என்ரன நிரபரோதி என்று அரடயோேம் கோட்டோ ல் மபோயிருந் ோல்... 
இந்மநரம் நோன் சிரறச்சோரலக்குள் இருந்திருப்மபன். ஆனோல், நீதி 
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பிரழத் து. நோம் எல்லோம்  கிழ்ச்சியோக ஒன்று கூடி இருக்கிமறோம்!'' 
என்று தசோன்ன மகோட்-சூட்கோரன், ''இந்  உலகத்திமலமய மிக 
முக்கிய ோக ஒருவருக்கு நோன் நன்றி கூறிமய ஆக மவண்டும். அது 
மவறு யோரும் இல்ரல... என் போசத்துக்குரிய  ந்ர யோர்!'' என்றபடி 
இரு ரககரேயும் நீட்டியபடி முன்மனறினோன். தவள்ரே குர்த் ோ - 
ரபஜோ ோ அணிந்  நரரமுடி ஆசோமி ஒருத் ரும் அதுமபோலமவ இரு 
ரககரேயும் நீட்டியபடி முன்னோல் வந்து அந்  மகோட்-சூட்கோரரன 
அரணத்துக்தகோண்டோர்.  ோறி  ோறி இருவரும் 
முத் மிட்டுக்தகோண்டோர்கள். 

ரபஜோ ோ - குர்த் ோ ஆசோமி கண்கரேத் துரடத்துக்தகோள்ே, அவர் 
ரகக்கு ர க்  ோறியது. ''போசத்துக்குரிய விருந்தினர்கமே... 
அரசியல்வோதியின் ரகக்கு ர க் வந்துவிட்டோமல ஆபத்து ோன்!'' என்று 
அவர் தசோல்ல... குடிமபோர யில் இருந்  கூட்டம் கலகலத்துச் சிரித் து. 
''ஆனோல், இங்மக நோன் உத் ரப் பிரம சத்தின் உள்துரற அர ச்சர் 
தஜகன்னோத் ரோயோக வரவில்ரல. என்  கன் விமவக் விக்கிரோய்க்கு  று 
தஜன் ம் கிரடத் ர க் தகோண்டோடும்  ந்ர யோக  ட்டும  
வந்திருக்கிமறன். என்  கனின் வோழ்க்ரகயில் நீண்டிருந்  கறுப்பு இரவு, 
நீதி ன்றத் தீர்ப்பின் மூல ோக முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. அவமனோடு 
இத் ரன ஆண்டு கோலமும் துரண நின்ற உங்களின் ஆ ரவும் அன்பும் 
இனியும் த ோடரமவண்டும் என்று மவண்டிக்தகோள்கிமறன். அவன் நீண்ட 
ஆயுளுடன் வோழ்ந்து...'' - குர்த் ோ - ரபஜோ ோ ஆசோமி இர ச் 
தசோல்லிக்தகோண்டு இருக்கும்மபோது, எமகடி கவரலயோக அந்  ஸ்விட்ச் 
மபோர்ரடமய போர்த்துக்தகோண்டு இருந் ோன். 'போர்ட்டி முடிந்து 
எல்மலோரும் வீட்டுக்குக் கிேம்பும் மநரமும் வந்துவிட்டது மபோலிருக்மக! 
எப்படி கரன்ட்ரட அரணப்பது' என்று அவன் படபடத்துக்தகோண்டு 
இருந்  அம  மநரம், பிேோஸ்டிக் மசரில் அ ர்ந்திருந்  ஆசோமி 
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எழுந் ோன். சுற்றுமுற்றும் போர்த் ோன். பிேோஸ்டிக் மசர் மீது ஏறினோன். 
த யின் ஸ்விட்ச் மபோர்டில் ரகரயரவத்து இழுத் ோன். 

'படக்'தகன்று சர்வமும் இருேோனது. 

''ஏய், யோரப்போ அங்மக? கரன்ட் மபோயிடுச்சு மபோலிருக்மக... 
தஜனமரட்டரரப் மபோடுங்க'' என்று இருட்டில் யோமரோ உரக்கச் தசோல்லிக் 
தகோண்டிருக்க... எமகடி அயர்ந்ம  மபோனோன். ஸ்விட்ச் மபோர்ரட 
அரணத்துவிட்டு சுவமரோர ோகப் பதுங்கியபடி மகோயிரல அரடய 
மவண்டும் என்பது அம ோக் ரோஜ்புத் இவனுக்குக் தகோடுத்திருந்  
கட்டரே. ஆனோல், கரன்ட்ரட மவறு யோமரோ ஒருத் ன் 
அரணக்கிறோமன! யோர் அரணத் ோல் என்ன... மவரல சுலப ோச்சு 
என்று எண்ணியபடி, ஒமர  ோவோகக் மகோயிரல மநோக்கி ஓடினோன் 
எமகடி. தஜனமரட்டர் எனப்படும் மின் உற்பத்தி சோ னம் உயிர் தபற்று, 
எங்கும் தவளிச்சம் சூழ்வ ற்குள் 'இன்தகடோயி' கல்ரல எடுத்துவிடத் 
துடித் து உள்ேம். 

''ட ோர்!'' - என்று எமகடி ம ோதி விழுந் ோன் புல்தவளியில். அங்மக 
மபோட்டிருந்  சிறிய ம ரஜமயோ என்னமவோ... அவரன இடறியிருந் து. 
கோலில் பட்ட கோயம் விண்தணன்று  ண்ரட வரர ஏறித்  ோக்க... 
தநோண்டியபடித் படி எழுந்து  றுபடி ஓடத் த ோடங்கினோன். ''படீர்!'' - 
இந்   டரவ பண்ரண வீட்டுக் கட்டடத்துக்குள் இருந்து மகட்டது சத் ம். 
அரடத்துக்தகோண்ட கோர் இன்ஜின் திடீதரன்று விடுபட்டோல் மகட்கும ... 
அப்படி ஒரு சத் ம். நின்று நி ோனிக்க எமகடிக்கு மநரம் இல்ரல. 
மகோயிரல அரடந் ோன். இருட்டுக்கு கண்கரேப் பழக்கிக்தகோண்டு 
விறுவிறுதவன்று  டவினோன். வழுவழுப்போக அவன் ரககளில் கிரடத்  
வஸ்துரவ எடுத்து கண்களுக்கு அருகில் ரவத்துப் போர்த் ோன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
விமவக் விக்கி ரோய் போர்ட்டி தகோடுக்கும் பண்ரண வீட்டுக்குள் கரன்ட் 

கட்டோகி 'படீர்' சப் ம் மகட்கிறது. ஆனோல், எமகடி அர ப்பற்றிக் 
கவரலப்படோ ல் இன்தகடோயிரயக் ரகயில் எடுக்கிறோன்.  
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பிடிபட்டோன் எமகடி! 

இருட்டில்  ன் உள்ேங்ரகக்குள் எடுத்துத் துழோவிப் போர்த் தும , 
எமகடியின் உடம்பு முழுவதும் மின்மனோட்டம் போய்ந் து. 'த ய்வம ! 
இது நீமய ோன். எங்கள் குலத்ர க் கோக்க வந்  இன்தகடோயி 
கல்மல ோன்!' என்றபடி அந்  வழுவழு கல்ரல உள்ேங்ரகக்குள் 
இறுக்கியபடி,  ோர்பில் சந்ம ோ  ோக அரறந்துதகோண்டோன். ரபக்குள் 
அர த் திணித்துக்தகோண்டு, அ ன் சுருக்குவோரய இறுக்கி 
மூடிக்தகோண்டு, ரபரயத் ம ோளில்  ோட்டிக்தகோண்டு, சிறுத்ர க் குட்டி 
 ோதிரி ஓடினோன். அவன் ஏற்தகனமவ போர்த்துரவத்து இருந்  இடத்தில் 
கோம்பவுண்டு சுவர் மீது ஏறுவ ற்குப் பிடி ோனம் இருந் து. அ ன் 
வழிமய ஏறி, சுவர் உச்சிக்குப் மபோய், சற்மற  ள்ளி தவளிமய நிற்கும் 
 ரத்தின் கிரேக்குத்  ோவிவிட்டோல்... தவற்றி... விடு ரல... உல்லோசம்! 

'சம்ப்பி! இம ோ வந்துதகோண்மட இருக்கிமறன். நோம் தகோல்கத் ோ 
மபோய் கப்பல் பிடிக்க மவண்டியது ோன்!' என்று  னசுக்குள் வீறிட்டபடி, 
குறிப்பிட்ட பகுதிரய அரடந்து, அசோத்திய உயரம்தகோண்ட கோம்பவுண்டு 
சுவர் மீது ஏறுவ ற்கு எமகடி வோகு போர்த்  தநோடியில்...  இரரச்சமலோடு 
தஜனமரட்டர் இயங்கத் த ோடங்கியது. குபீதரன்று தவளிச்சம் எங்கும் 
பரவியது. உச்சியில் தபோருத்தியிருந்  சுழல் விேக்குகளும் ஒளி 
தவள்ேம் துப்பியபடி சுழல ஆரம்பித் ன. எமகடிரய  ோண்டிச் தசன்ற 
தவளிச்ச வட்டம், சற்றுத்  யங்கி  றுபடி அவனிடம  வந்து நின்றது. 
திடுக்கிட்ட தபருச்சோளியோகத்  யங்கி முழித் ோன் எமகடி. 

 ''ஏய், யோர் நீ? அரசயோ  அப்படிமய நில்லு...'' என்று ஓடி வந்  
ஒரு மபோலீஸ்கோரர் அவன் இடுப்பில்  ன் துப்போக்கிரயரவத்து 
அழுத்தினோர். ''எதுக்கோக இங்மக வந்ம ?'' என்றபடி ரககரே முறுக்கி 
எமகடிரயக் குப்புறப் படுக்கரவத் ோர். அவன் ம ோளில் இருந்  ரபரய 
வோங்கி  ரரயில் உ றினோர். சிவப்புக் களி ண் உருண்ரடகள்... 
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எலும்புத் துண்டுகேோல் ஆன  ோரல... ஒரு அலோரம்...  அம ோடு 
வழுவழுதவன்று என்ன இது? எடுத்துப் போர்த் ோர். 

''இது என்னடோ? ஏம ோ குட்டி சிவலிங்கம்  ோதிரித் த ரியுது?'' 
என்றபடி ரபரய அவர் ம லும் மவக ோக உ ற... பேபேதவன்று ஒரு 
ரகத்துப்போக்கி கரடசியோக தவளிமய வந்து விழுந் து. 

எமகடிரயத்  ங்கள் இயக்கத்துக்குள் இழுப்ப ற்கோக அவன் 
குடிரசக்கு முன்பு வந்  ஜோர்கண்ட் தீவிரவோதிகள், இவனுரடய 
விருப்பம  இல்லோ ல் திணித்துவிட்டுப் மபோயிருந்  துப்போக்கி. 

அர ப் போர்த் தும் மபோலீஸ்கோரர் ப றி நிமிர்ந் ோர். ''ஏய், என்ன 
பண்றதுக்கோக இங்மக வந்ம ... தசோல்லுடோ!'' என்று எமகடியின் முதுகில் 
ஏறி ஒரு கோரல ரவத்து மிதித் ோர். தூரத்தில் பண்ரண வீட்டுக்குள் 
இருந்து வீறிட்டு அலறும் சத் ம் மகட்டது - 

''ஐமயோ... விமவக் விக்கி ரோரய யோமரோ சுட்டுட்டோங்க!'' என்ற 
க றல் தீன ோகக் மகட்டது. '' கமன!'' என்று  ந்திரி தஜகன்னோத் ரோய் 
அலறுவதும் கோதில் விழுந் து! 

மபோலீஸ் ஸ்மட னில் கனவுக் கன்னி 

விமவக் விக்கி ரோய் படுதகோரல வழக்கில் நோன் ரக ோகி 
இருக்கிமறன். இந்திய கனவுக் கன்னி  ப்னம் சக்மஸனோ, த ஹ்ரூலி 
மபோலீஸ் ஸ்மட னின் கோல் உரடந்  தபஞ்ச்சில் உட்கோர்ந்திருப்போள் 
என்று என் ரசிகர்கள் நிரனத்தும் போர்த்திருக்க  ோட்டோர்கள். நோரே 
கோரல மபப்பர்களில் எப்படி தவளியோகும ோ இந் ச் தசய்தி! 

பண்ரண வீட்டு போர்ட்டியில் கனவுமபோல கோரியங்கள் எத் ரன 
மவக ோக நடந்துவிட்டன! 

 ந்திரி தஜகன்னோத் ரோய் ர க்கில் எல்மலோருக்கும் நன்றி தசோல்லி 
முடித் தும், விமவக் விக்கி ரோய்  றுபடி அவரரக் கட்டி அரணத்து 
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முத் மிட்டோன். பிறகு,  ன்னுரடய கிேோஸில்  துரவ 
நிரப்பிக்தகோள்வ ற்கோக சற்று தூரம் நடந்து மபோனோன். அப்மபோது ோன் 
கரன்ட் கட் ஆனது. 

மின்தவட்டு என்பது நோட்டில் சகஜ ோன வி யம் ோன். என்றோலும்... 
ஆனோனப்பட்ட விமவக் விக்கி ரோயின் பங்கேோ இருக்கும் ஏரியோவில் 
முன்னறிவிப்பு இல்லோ ல் நடக்க சோத்தியம  இல்ரலமய என்று எனக்கு 
உறுத்தியது. இதில் ஏம ோ சூது இருக்கிறது என்று உள் னசு தசோல்லி 
முடிப்ப ற்குள், 'படீர்' என்று தவடிச் சத் ம் மகட்டது. 

''ஊஊஊஊஊ!'' என்று தீன ோன ஓர் அலறல். அர யடுத்து, 
'ஐமயோ' என்று ஒரு குரல். நோனும் அங்மக இருந்   ற்ற 
விருந்தினர்களும் குழம்பிப் மபோய் அங்கும் இங்கும் 
அரலபோய்ந்துதகோண்டு இருந்ம ோம். 

''தஜனமரட்டரரப் மபோடுங்க!'' என்று யோமரோ கத்தினோர்கள். சு ோர் 
மூன்று நோன்கு நிமிடங்கள் வரர கரன்ட் வரவில்ரல. தஜனமரட்டர் 
இயங்கி, விேக்குகள் எரிய ஆரம்பித் மபோது,  துக் மகோப்ரப  ரரயில் 
சி றிக்கிடக்க, அணிந்திருந்  மகோட்ரட மீறிக்தகோண்டு ரத் ம் வடிய, 
கண்கரேத் திறந் படிமய அரசயோ ல் கீமழ படுத்துக்கிடந் ோன் விமவக் 
விக்கி ரோய். 

போர்ட்டிக்கு பந்ம ோபஸ்து தகோடுக்க வந்திருந்  சில 
கோன்ஸ்டபிள்களும், முறுக்கு மீரச ரவத்  ஒரு இன்ஸ்தபக்டரும் 
போய்ந்ம ோடி வந் ோர்கள். 

விழுந்துகிடந்  விக்கி ரோயின்  ணிக்கட்டுப் பகுதிரயப் பிடித்துப் 
போர்த்  இன்ஸ்தபக்டர், ''உயிர் மபோயிடுச்சு...'' என்று உ ட்ரடப் 
பிதுக்கியமபோது, அலறினோர் தஜகன்னோத் ரோய். நோங்கள்  மபயரறந்  
 ோதிரி நின்மறோம். முறுக்கு மீரச இன்ஸ்தபக்டமரோ, ''யோரும் 
அரசயோதீங்க. இங்மக நிக்கிறவங்களில் யோமரோ 
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ஒருத் ர் ோன்சுட்டிருக்கீங்க...'' என்று உரத்  குரலில் அறிவித்துவிட்டு, 
''பங்கேோவுக்கு உள்மே இருந்து தவளியிமலோ, தவளியில் இருந்து 
உள்மேமயோ... ஒரு பூச்சி தபோட்டுகூட நகரக் கூடோது. ரடட்டோ கோவல் 
மபோடுங்கய்யோ!'' என்று உத் ரவிட்டோர் கோன்ஸ்டபிள்களுக்கு. 

''இங்மக யோர்கிட்மட துப்போக்கி இருக்குதுனு போருங்கய்யோ'' என்று 
இன்ஸ்தபக்டர் உறு ...  ே ேதவன்று மசோ ரன ஆரம்பித் து. 
எங்கரே  வரிரசயோக நிற்கரவத் ோர்கள். எனக்கு ரககோல் ஜில்லிட்டுப் 
மபோனது. ரகப்ரபக்குள் இருந்  துப்போக்கிரய தூக்கி ஒரு ஓர ோகக் 
கடோசிவிட நிரனத் ோலும்... இனி அது முடியோது! 

என் பக்கத்திமலமய நின்றுதகோண்டு இருந் ோன் அந்  லூஸு 
அத ரிக்கன். அவன் முகமும் ஏமனோ இஞ்சி தின்ன குரங்கு  ோதிரிமய 
இருந் து. அத ரிக்க ஜனோதிபதியின்  ச்சோன்  ோதிரிமய தகோஞ்ச 
மநரத்துக்கு முன்பு மபசிக்தகோண்டு இருந் வன், இப்மபோது மபய் முழி 
முழிக்கிற கோரணம் புரியவில்ரல. அவன் ோன் சுட்டிருப்போமனோ..? 

இர  நோன் நிரனத்துக்தகோண்டு இருந் மபோம , மு ல் மசோ ரன 
அத ரிக்கனிடம் ோன் நடந் து. அவனுரடய மகோட்டுப் ரபரயத் துழோவிய 
கோன்ஸ்டபிள் நிகுநிகுதவன்று மின்னும் துப்போக்கிரய தவளிமய எடுத்து, 
''சோர், இவன் ோன் சோர் அக்யூஸ்ட்...'' என்று இன்ஸ்தபக்டரரப் போர்த்துக் 
கத் ... அத ரிக்கனின் கழுத்தில் பட்தடன்று ஒரு அடி மபோட்டு, சுவர் 
ஓர ோகக் தகோண்டு மபோய் குத் ரவத்து உட்கோரச் தசோன்னோர்கள். அவன் 
அப்படி இப்படி அரசய முடியோ படி ஒரு கோன்ஸ்டபிரேக் கோவல் 
மபோட்டோர்கள். 

அடுத் து என்னிடம் ோன். '' ப்னம் ம டம் ோமன நீங்க..? உங்க 
ரகப்ரபரயக் தகோஞ்சம் தகோடுங்க...'' என்று வோங்கினோர் 
இன்ஸ்தபக்டர். ஜிப்ரபப் பிரித் தும  இளித் து துப்போக்கி. என்  ங்ரக 
ஸப்னோரவக் தகடுக்க முயன்று, அவள் ரகயோல் சூடு பட்டுச் தசத்  
 ோ ோவின் துப்போக்கி! 
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''ம டம், இந்  போர்ட்டிக்கு நீங்க எதுக்கு துப்போக்கி 
தகோண்டுவந்தீங்கன்னு த ரிஞ்சுக்கலோ ோ?'' என்று இன்ஸ்தபக்டர் 
மகட்கும்மபோம  எனக்கு அழுரக முட்டிக்தகோண்டு வந் து. '' ற்கோப்புக்கு 
நோன் எப்பவும  தவச்சிக்கு 

மவன்... '' என்று தசோல்லும்மபோம , ''ரலதசன்ஸ் எல்லோம் 
தவச்சிருக்கீங்க ோமன...'' என்று மகட்டுக் கலங்கடித் ோர். நோன் 
பலவீன ோகத்  ரலரய ஆட்ட... துப்போக்கியின் ம கஸிரன உருவிப் 
போர்த் வர், ''ஒரு குண்டு ஏற்தகனமவ சுட்டிருக்கு. எப்மபோ எதுக்கோக 
சுட்டீங்கன்னு ஸ்மட ன்ல விசோரிச்சுக்கமறன்...'' என்றபடி, ஒரு மலடி 
கோன்ஸ்டபிள் பக்கம் திரும்பிப் போர்த் ோர். அவள் வந்து என் ரகரயப் 
பிடித்து, ஒரு வி  இறுக்கத்ம ோடு சற்று தூரம் இழுத்துப் மபோய்  னிமய 
நிறுத்தினோள். 

அடுத் டுத்  மசோ ரனயில், பத் ோவது ஆேோக நின்றிருந்  'கோந்தி 
போபோ' ம ோகன் கு ோரிடம் ஒரு துப்போக்கி சிக்கியது. வலிப்பு வந்   ோதிரி 
உ டு மகோணிக்தகோண்டது அவருக்கு. ''என்ன கோந்தி போபோ... 
ஊருக்தகல்லோம் அகிம்ரச தசோல்றீங்க... உள்மே ஆயு ம் 
தவச்சிருக்கீங்கமே...'' என்றபடி அவரரயும் ஓர ோக 
உட்கோரரவத் ோர்கள். தசத்துப்மபோன விக்கி ரோயின் அப்போ தஜகன்னோத் 
ரோயிடமும் துப்போக்கி இருந் து. அது மபோலீஸுக்கு தபரிய ஆச்சர்யம் 
ஏற்படுத் வில்ரல. ''இது தவப்ளி அண்டு ஸ்கோட் ரகம். ரலதசன்ஸ் 
பக்கோவோ இருக்கு. பத்து வரு த்துக்கு ம மல தவச்சிருக்மகன். 
எப்பவும  என்மனோடு இருக்கும். அரசியல் எதிரிகள் அதிகம்!'' என்று 
தசோன்னோர் தஜகன்னோத் ரோய்.  கனின் உடம்ரபத் திரும்பித் திரும்பிப் 
போர்த் படி விசும்பிக்தகோண்மட இருந் ோர். 

'' த் வங்ககிட்மட எதுவும் இல்ரல சோர்...'' என்று கோன்ஸ்டபிள்கள் 
தசோல்ல... ''எல்லோர்கிட்மடயும் அட்ரஸ், மபோன் நம்பர் வோங்கிட்டு 
அனுப்புய்யோ. அத் ரன மபரும் கோர்த் ோல ஸ்மட னுக்கு வரணும்!'' 
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என்று கண்டிப்போன குரலில் தசோன்ன இன்ஸ்தபக்டர், ''துப்போக்கி 
தவச்சிருந்  நோலு மபரரயும் ஜீப்புல ஏத்து...'' என்றோர். 

தஜகன்னோத் ரோய் இடியோக முழங்கினோர். ''இன்ஸ்தபக்டர்... என் 
 கன் இப்படி அநியோய ோக் தகோல்லப்பட்ட அதிர்ச்சியும் துக்கமும்  ோங்க 
முடியரல. இந்  மநரத்தில் என்ரனமய சந்ம கப்படுறீங்கேோ? ஒரு 
 ந்திரிரயப் போர்த்து இர ச் தசோல்ல என்ன ர ரியம்?'' என்றோர். 

அவரர தநருங்கிப் மபோய் மூக்மகோடு மூக்கோக உரசும்படி நின்ற 
இன்ஸ்தபக்டர், ''சோர்... நீங்க  ந்திரி ோன். ஆனோ, தகோஞ்ச தூரம்  ள்ளி 
இருக்கிற உத் ரப் பிரம சத்தில். இது தடல்லி. இங்மக நோன் 
தசோல்றர த் ோன் நீங்க மகட்கணும்!'' என்று அ ட்டினோர். அப்புறம் 
தஜகன்னோத் ரோய் மபசவில்ரல. 

இங்மக ஸ்மட னுக்கு வந் ோல், ஏற்தகனமவ ஒருத் ரன பண்ரண 
வீட்டுக்குள் இருந்து பிடித்துக்தகோண்டு வந்து ரவத்து இருந் ோர்கள். 
கன்னங்கமரல் என்று இருந்  அவனும், துப்போக்கிமயோடு இருந் ோனோம். 
கோம்பவுண்ட்ரட  ோண்டித்  ப்பிக்கப் போர்த் மபோது  டக்கி இருந் ோர்கள். 
ஏற்தகனமவ தச த்தியோக உர  வோங்கி முகம் வீங்கிப் மபோயிருந்  
அவன், ''சம்ப்பி... சம்ப்பி'' என்று தஜபம் பண்ணுகிற  ோதிரி 
புலம்பிக்தகோண்மட இருந் ோன். 

சற்று மநரத்தில் தவடதவன்று உயர ோக ஓர் இரேஞரனத் 
 ள்ளிக்தகோண்டு வந் ோர்கள். ''த ோரபல் திருடுற போர்ட்டி சோர்... இவன் 
மபரு முன்னோ. இந்  ஏரியோக்கோரன் ோன்!'' என்று இன்ஸ்தபக்டர் முன்பு 
நிறுத்திய ஒரு கோன்ஸ்டபிள், ''பண்ரண வீட்டுல நிரறய  ரம் 
இருக்கும ... அங்மக ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந் ோன் சோர். இவனும் துப்போக்கி 
தவச்சிருக்கோன்...'' என்றோர். அவன் துளிகூட கவரலமயோ, கலக்கம ோ 
இல்லோ ல்  ரக்கட்ரட  ோதிரி நின்றோன். 
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ரகக்கு எட்டும் தூரத்தில் 'கோந்தி போபோ' ம ோகன்கு ோர் உட்கோர்ந்து 
இருந் ோர். பயம் த துவோகத் த ளிந்து, ஒரு  ோதிரி இளிப்புடன் 
என்ரனமய தவறித்துப் போர்த்துக்தகோண்டு இருந் து அந் க் கிழக் 
மகோட்டோன். ''பிேோன் பி அப்படினு ஒரு படத்துல நீங்க நடிக்கப்மபோற ோ 
ஒரு நியூஸ் படிச்மசமன... தரோம்ப தசக்ஸி மரோல்னு தசோன்னோங்கமே... 
சூப்பரோக் கலக்கிடுவீங்கனு தசோல்லுங்க!'' என்றது மகோட்டோன். ஒரு 
முன்னோள்  ரலர ச் தசயலோேர் மபசுகிற மபச்சோகமவ இல்ரல! 

எனக்கு நிரனப்பு பின்மனோக்கி ஓடியது.  ங்ரக ஸப்னோரவக் 
கோப்போற்றுவ ற்கோகப் மபோய், ஏற்தகனமவ ஒரு தகோரலயின் 
 டயங்கரே அழித்துவிட்டு வந்திருக்கிமறன். அந்   ோ ோவின் உடரல 
இன்ரறக்மகோ நோரேக்மகோ மபோலீஸ் போர்த்துவிடும். விசோரரண சூடு 
பிடிக்கும். ஸப்னோமவோடு மசர்ந்து அந்  வீட்ரடவிட்டு தவளிமய வந்  
என்ரன தநருக்கத்தில் போர்த்  ஆட்மடோக்கோரனும்  ற்ற சிலரும் கட்டோயம் 
அர  மபோலீஸிடம் தசோல்வோர்கள். அமநக ோக நோனும் ஸப்னோவும் 
சிக்கிவிடுமவோம்.  ோ ோரவ சுட்டுக் தகோன்றது நோன் ோன் என்று 
மபோலீஸிடம் தசோன்னோல் ஒழிய,  ங்ரக ஸப்னோரவக் கோப்போற்ற 
முடியோது. 

இர  நோன் மயோசித்துக்தகோண்டு இருக்கும்மபோம , என் 
உ வியோேன் மபோலோவும், என்ரனப்மபோலமவ அச்சு அசலோக இருக்கும் 
ரோம் துலோரியும் நடத்திய துமரோக நோடகம் நிரனவுக்கு வந்து கசப்ரபக் 
கூட்டியது. ஏதழட்டுத்  யோரிப்போேர்களிடம் ரோம் துலோரிரயக் கூட்டிப் 
மபோய், என்ரன  ோதிரிமய நடிக்கரவத்து, கோல்ஷீட் ஒப்பந் த்தில் 
ரகதயழுத்து மபோட்டு... எக்கச்சக்க ோக அட்வோன்ஸ் வோங்கி இருக்கிறோன் 
மபோலோ ரோஸ்கல்! என் வீட்டில் இருந்  நரககள், வங்கியில் இருந்  
பணம் அத் ரனயும் வழித்துக்தகோண்டு என்ரன நடுத் த ருவில் 
நிறுத்திவிட்டோன். 
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இம ோ, விக்கி ரோய் தகோரல வழக்கில் ஸ்மட னுக்கு வந்திருக்கும் 
என்ரன... இன்னும் என்தனன்ன துன்பங்கள் த ோடரப்மபோகிறம ோ என்று 
குழம்பிக்தகோண்டு இருந் மபோது... எதிர் தபஞ்சில் உட்கோர்ந்திருந்  
அத ரிக்கன் த துவோக வந்து என் ம ல் மூச்சு படுகிற தூரத்தில் 
உட்கோர்ந் ோன். அவன் கண்ணில் அநியோயத்துக்கு 'கோ ல்' வழிந் து. 
என்ரன சிக்கலில் இருந்து கோப்போற்றக்கூடிய ஒருத் ன் உண்தடன்றோல்... 
இப்மபோர க்கு இவனோகத் ோன் இருக்கும் என்று கணக்கு மபோட்மடன். 

''மிஸ்டர் லோரி மபஜ்... என்ரன ஆபத்தில் இருந்து 
கோப்போற்றுவ ோகச் தசோன்னீர்கமே. ஸப்னோவின் பிரச்ரன முழுக்கத் 
த ரியும் என்றீர்கமே... அத ரிக்க ஜனோதிபதிக்மக நீங்கள் அறிமுகம் 
என்றீர்கமே... அர  எல்லோம் நிரூபிக்க இப்மபோது உங்களுக்கு சோன்ஸ் 
வந்திருக்கிறது'' என்று ரநச்சிய ோகச் சிரித்ம ன். அவன் 
ஆர்வ ோகிவிட்டோன். 

'' ப்னம்... உனக்கோக நோன் எதுவும் தசய்யத்  யோரோக 
இருக்கிமறன். தபோழுது விடிந் தும  அத ரிக்கன் எம்பஸியில் இருந்து 
ஆள் வரப்மபோகிறது, என்ரன விடுவிக்க. உனக்கு நோன் என்ன தசய்ய 
மவண்டும் தசோல்!'' என்றோன் பரபரப்போக. எனக்கு கூடு ல் த ம்பு 
வந் து. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
மபோலீஸ் ஸ்மட ன்... நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோ, அடுத் டுத்து 

 ன்ரனச் சூழ்ந்  துன்பங்களில் இருந்து  ப்பிக்க ஒமர 
'ரூட்' அத ரிக்கன் லோரி மபஜ் ோன் என்று 
தீர் ோனிக்கிறோள். அவனுரடய ஒரு ரலக் கோ ரலமய 
புழுவோக்கி, தகோக்கி மபோடுகிறோள்...  

ஓடிப் மபோலோ ோ? 

''இந் க் தகோரலரய நீங்கள் தசய்யவில்ரல என்ற பட்சத்தில், மிகச் 
சீக்கிரம  மபோலீஸ் உங்கரே விடுவித்துவிடும். உங்கமேோடு மசர்ந்து 
என்ரன அத ரிக்கோவுக்குக் கூட்டிப் மபோவீர்கேோ?'' என்மறன் நோன் லோரி 
மபஜிடம். 

விட்டோல் எழுந்து என்மனோடு டூயட் ஆடிவிடுவோன் மபோல் ஆனோன். 
''நோன் கோத்திருந் து வீண் மபோகவில்ரல. கனவு பலிக்கிறது. ஜீஸஸ் 
அற்பு ங்கரே ஆரம்பித்துவிட்டோர்!'' என்று வோனத்ர  மநோக்கி ஒரு 
முத் ம் பறக்கவிட்டோன். ''உனக்கு ஒரு வி யம் த ரியு ோ  ப்னம்... 
அத ரிக்கன் எம்பஸியில் இருக்கும் அதிகோரி லிஸ்ஸி எனக்கோக எந்  
உ வியும் தசய்வோள். அதுவும்  விர, தீவிரவோதிகேோல் எனக்கு ஆபத்து 
இருப்ப ோலும், அத ரிக்க அரசோங்கம் என்ரனப் பத்திர ோக திரும்ப 
அரழத்துக்தகோள்ே நிரனப்ப ோலும்... நோன் எது தசோன்னோலும் 
மகட்போர்கள். நோலு நோரேக்கு முந்தி என்ரன மபோனில் அரழத்  லிஸ்ஸி 
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என்ன தசோன்னோள் த ரியு ோ... என்ரன கோஷ்மீரில் கடத்திப் மபோய் 
ரவத்திருந்  தீவிரவோதிகரேப்பற்றி, ஏரோே ோன விவரங்கரே என்னிடம் 
மகட்டுத் த ரிந்துதகோள்ே சி.ஐ.ஏ. அதிகோரிகள் கோத்திருக்கிறோர்கேோம். 
ம ரவப்பட்டோல், தீவிரவோதிகள் ஒழிப்புப் பிரிவில் என்ரன ஒரு தகௌரவ 
உேவோளியோகமவ மசர்த்துக்தகோள்ேவும் அவர்கள்  யோரோம்...'' 
என்றோன். கர  அடிக்கிற  ோதிரி த ரியவில்ரல அவன் மபச்சு. நோன் 
 ோர்ப்போகக் கவனித்ம ன். 

 
''உனக்கும் தீவிரவோதிகேோல் ஏகப்பட்ட ஆபத்து இருப்ப ோக 

தடல்லியில் நோன் சந்தித்  டிதடக்டிவ் தசோன்னோன். அ னோல், மவறு ஒரு 
தபயரில் உனக்கு போஸ்மபோர்ட் எடுத்து, படுரகசிய ோக அத ரிக்கோவுக்குக் 
கூட்டிப் மபோக என்னோல் முடியும். உனக்கோக நோன் எதுவும் தசய்மவன்!'' 
என்றமபோது, கோ மலோடு மசர்த்து மலசோகக் கண்ணீரும் எட்டிப் போர்த் து 
அவனிடம். 
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எனக்கும் அவன்ம ல் ஒரு கரிசனம் வந்திருந் து. சுயநலம் கலந்  
கரிசனம். இவரனவிட்டோல்... மவறு கதி இல்ரல என்கிறமபோது, 
எனக்கோகமவ ரபத்தியக்கோரத் ன ோக அரலயும் இவரன நம்பி 
அத ரிக்கோ மபோவது  ப்பு இல்ரல என்று ம ோன்றியது. இனி 
இந்தியோவில் எனக்கு எந்  எதிர்கோலமும் இருப்ப ோகத் த ரியவில்ரல. 
போவிப் பயல் மபோலோ, நோன் போத்ரூமில் குளிக்கும் மபோது எடுத்  ரகசிய 
வீடிமயோ நிரனவுக்கு வந் து. என்ரன  ோதிரிமய இருக்கும் ரோம் 
துலோரிமயோடு அவன் கட்டிப் புரள்கிற வீடிமயோவும் நிழலோடிப் 
பயமுறுத்தியது. எந்  மநரமும் அர  'தநட்'டில் ஏற்றிவிடுவோன் அந் க் 
கிரோ க மபோலோ. அப்புறம் நோமட என்ரனப் போர்த்துச் சிரிக்கும். 
அ ற்குள், இந்  அத ரிக்கமனோடு மசர்ந்து கண் கோணோ  தூரத்துக்குக் 
கடல் கடந்து மபோவம  நிம் தி. 

''நோன்  யோர். என்ன தசய்ய மவண்டும் தசோல்லுங்கள் லோரி மபஜ்'' 
என்மறன். 

''உன் தசோந்  போஸ்மபோர்ட்டில் நோம் மபோவது சரியோக வரோது. மவறு 
தபயரில் தரடி பண்ண மவண்டும். நோன் தசோன்னோல், லிஸ்ஸி கட்டோயம் 
உ வி தசய்வோள். உனக்கு மவறு ஏ ோவது தபயரரச் தசோல்... நோரேமய 
மபோலி போஸ்மபோட்டுக்கு ஏற்போடு பண்ணுமவோம்'' என்றோன். 

ஜன்னலுக்கு தவளிமய தபோழுது விடிவ ற்கோன அறிகுறிகள் த ரிய 
ஆரம்பித் ன. மபோலீஸ் ஸ்மட னில் அரவம் கூடியது. தவவ்மவறு 
ஏரியோக்களுக்கு ரோத்திரி மரோந்து மபோன மபோலீஸ்கோரர்கள் 
திரும்பிக்தகோண்டு இருந் ோர்கள். தகோஞ்ச மநரம் மயோசித்ம ன். என்ன 
தபயரில் போஸ்மபோர்ட் எடுக்கலோம்... ஒரு ஃபிேோஷ் மின்னி அடங்கியது. 
திரும்பிப் போர்த்து, அத ரிக்கனிடம் தசோன்மனன் - ''இனிம ல் என் 
தபயர் ரோம் துலோரி!'' 
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கிரே ோக்ஸ் 

வோசகர்கமே! இன்ரறக்குத் ம தி  ோர்ச் 27... 

விமவக் விக்கிரோய் அவனுரடய பண்ரண வீட்டில் சுட்டுக் 
தகோல்லப்பட்டு நோலு நோட்கள் ஆகிவிட்டன. துப்போக்கிமயோடு அங்மக 
பிடிபட்ட ஆறு மபரில் யோர் அவரனச் சுட்டோர்கள்? சுட்டவனின் 
'ம ோட்டிவ்' என்ன என்று தடல்லி  ோநகர மபோலீஸ் தீவிர ோகப் புலன் 
விசோரரண நடத்துகிறது. அருண் அத்வோனியோகிய நோன் எழுதி வரும் 
இந் த் த ோடர் கட்டுரரயில், கிட்டத் ட்ட கரடசிப் பகுதிரய நோம் 
தநருங்கிவிட்மடோம். 

முன்தபல்லோம் தகோரலகளுக்குப் பின்னோல் மூன்றில் ஒரு 
ம ோட்டிவ் ோன் இருக்கும்.  ண், தபண், பணம்! 

ஆனோல், இப்மபோது சோக்கரடயோகிவிட்ட சமூகத்தில் ஏகப்பட்ட 
ரசக்மகோ நட ோட்டம். கோரணம  இல்லோ  த ோடர் தகோரலகள்... 
இரக்கம  இல்லோ  மகங் மரப்புகள்... மகோடீஸ்வர இரேஞர்கள் சிலர் 
சந்ம ோ த்துக்கோகச் தசய்கிற சித்ரவர க் தகோரலகள்... 

மபோலீரஸவிட தகோரலகோரர்கள் புத்திசோலிகேோக இருக்கிறோர்கள்! 
பல வழக்குகளில்  டயங்கள் சுத்  ோக அழிக்கப்பட்டு, கரடசி வரர 
துப்புத் துலக்க முடியோ மல மபோகிறது. மீடியோவின் மகள்விகளுக்கு பதில் 
தசோல்ல முடியோ  மபோலீஸோர், யோரோவது  ரல கோய்ந் வரனப் பிடித்து 
அவன் ோன் அந் க் தகோரலரயச் தசய் ோன் என்று ஃரபரல மூடுகிற 
தகோடுர யும் அடிக்கடி நடக்கிறது. 

அனுபவமுள்ே ஒரு பத்திரிரகயோேன் என்ற முரறயில் 
தசோல்வ ோனோல், இப்மபோத ல்லோம் தகோரலக்கோன 'ம ோட்டிவ்' என்பது 
புதுசு புதுசோக... நிரனத்ம  போர்க்க முடியோ  மகோணத்தில்கூட 
இருக்கிறது! தகோன்றவனுக்கும் தகோல்லப்பட்டவனுக்கும் எந் ப் பரகயும் 
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இல்லோ மலகூட தகோரலகள் நடக்கின்றன. அப்படியோனோல், அர க் 
கண்டுபிடிக்க மபோலீஸ் தரோம்பவும் திணறத் ோமன மவண்டும். 

விக்கிரோயின் அப்போ தஜகன்னோத் ரோய் ஒரு  ந்திரி என்ப ோல், 
அவரர முழுர யோக விசோரிப்பதில் ஏகப்பட்ட சிக்கல் மபோலீஸுக்கு. 
தசோந்  அப்போமவ ரபயரன மபோட்டுத்  ள்ளுவோரோ என்று மு லில் 
மகள்விகள் எழுந் ோலும், ஊர் வயிற்தறரிச்சரல எல்லோம் 
தகோட்டிக்தகோண்டு... ஏகத்துக்கும் தகட்ட தபயர் வோங்கியிருக்கும் அந் ப் 
ரபயன் உயிமரோடு இருக்கிற வரரயில், அவருரடய அரசியல் 
வோழ்க்ரகயில் அடுத்  முன்மனற்றம் கிரடக்கோது என்ப ோகச் சில 
பத்திரிரககள் எழுதி இருக்கின்றன. உத் ரப் பிரம ச  ோநிலத்தின் எதிர்க் 
கட்சிமயோடு மசர்ந்துதகோண்டு,  ற்மபோர ய உ.பி. மு ல்வரரக் 
கவிழ்த்துவிட்டு,  ோமன மு ல்வர் ப வியில் அ ர தஜகன்னோத் ரோய் சதி 
வரல விரிப்ப ோகவும்... அவர்  கன் விக்கி ரோய் மீ ோன சர்ச்ரசகரேச் 
சுட்டிக்கோட்டிய எதிர்க் கட்சித்  ரலவர், அ னோமலமய தஜகன்னோத் 
ரோயின் கவிழ்ப்பு முயற்சிக்கு ஆ ரவு  ரவில்ரல என்றும் அந்  
மபப்பர்கள் கூறுகின்றன. 

விமவக் விக்கிரோய் தகோரலரயத் துப்பறியும் வி  ோக இந் த் 
த ோடர் கட்டுரரரய நோன் எழு  ஆரம்பித்  பிறகு, பல்மவறு திரசகளில் 
இருந்து எனக்குத்  கவல்களும்  டயங்களும், முகம் கோட்ட விரும்போ  
முக்கிய  னி ர்கேோல் அனுப்பி ரவக்கப்பட்டுக்தகோண்மட இருக்கின்றன. 
மநற்று எனக்கு வந்  போர்சலும் அப்படித் ோன். அ னுள் பக்கோவோக 
'மபக்' தசய்யப்பட்டு இருந் ரவ - எட்டு ஆடிமயோ சி.டி-க்கள். இரவு 
முழுவதும் உட்கோர்ந்து அந்  எட்டு சி.டி-க்கரேயும  நோன் முழுவது ோகக் 
மகட்மடன். அதில் இருக்கும் அதிர்ச்சியூட்டும் விவரங்கள் இம  த ோடர் 
பகுதியில் தவளியோகும். இப்மபோம  உங்கள் பிரதிக்குச் 
தசோல்லிரவத்துவிடுங்கள் கோரணம் -  ந்திரி தஜகன்னோத் ரோயின் முகத் 
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திரரரய த ோத்  ோகக் கிழிக்கும் தவடிகுண்டு விவரங்கள் அதில் 
உள்ேன. 

பண்ரண வீட்டுக்குள் துப்போக்கி ரவத்திருந்  ஆறு மபர் மீதும் 
மபோலீஸ் சந்ம கப்பட்டு விசோரிக்கிறது. ஆனோல், அவர்கள்  ங்கள் 
முடிரவக் கூறும் வரரயில் நோம் கோத்திருக்க மவண்டியது இல்ரல. 
தகோரலகோரனின் தபயர் - முக் ோர் அன்சோரி. உத் ரப் பிரம சத்ர ச் 
மசர்ந்  மிகப் பயங்கர ோன  ோ ோ! 

எத் ரனமயோ தகோரல வழக்குகளிலும், கற்பழிப்புப் புகோர்களிலும் 
சிக்கியிருக்கும் தகோடூரன், இந்  முக் ோர் அன்சோரி. விக்கிரோரயக் தகோரல 
தசய்வ ற்கோன மநரடி ம ோட்டிவ் எதுவும் இந்   ோ ோவுக்குக் கிரடயோது. 
இவனுக்கு இந்  அரசன்த ன்ட்ரடக் தகோடுத் து மவறு யோரும் அல்ல - 
விக்கிரோயின் அப்போவோன தஜகன்னோத் ரோய் ோன்! 

ப விக்கோக ஓர் அரசியல்வோதி  ன் தசோந்   கரனமய ஆள் 
ரவத்துக் தகோல்லத் துணிய  ோட்டோன் என்ற அருவருப்போன உண்ர ரய 
உணர்த்தும் வி  ோகமவ ஆடிமயோ சி.டி-க்களில் விவரம் இருக்கிறது. 
த ோரலமபசி உரரயோடல்களில் ரகசியப் பதிவோக இருக்கும் அந்  சி.டி-
க்கள் தசோல்லும்  ற்மறோர் உண்ர  - இன்ரறய அரசியலில் யோரும  
 கோத் ோக்கள் கிரடயோது என்பது! 

குற்ற வழக்குளில் சிக்கியவர்கரேயும், கண் எதிரில் தகோள்ரே 
அடித்துவிட்டு ஓட்டுக்கு கோசு தகோடுப்பவர்கரேயும், கூச்ச நோச்சம  
இல்லோ ல் சந்திக்கு வந்து மகவல ோக அடித்துக்தகோள்பவர்கரேயும் நோம் 
 ரலவர்கள் ஆக்குகிமறோம். அ ன் விரேவு ோன் - இது மபோன்ற 
நடப்புகள்! 

என்ன குற்றம் தசய் ோலும் அர   ரறத்துவிடலோம் - ப வியில் 
ஒட்டிக்தகோண்டு இருக்கிற வரரயில் எந்  சிக்கலில் இருந்தும்  ங்கரேத் 
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 ற்கோத்துக்தகோண்டுவிடலோம் என்று இந்  அரசியல்வோதிகளுக்கு 
உண்டோகியுள்ே ர ரியம் - வோக்கோேர்கேோகிய நோம் தகோடுத் து ோன்! 

சி.டி. பதிவுகளின் மூலம் தஜகன்னோத் ரோய்  ட்டுமின்றி... இன்னும் 
பல முகங்களும் கிழிபடப்மபோகின்றன. அ ற்கு முன்... விமவக் விக்கிரோய் 
தகோல்லப்பட்ட இரவில் நடந் து என்ன என்பர  யோருக்கும் அஞ்சோ ல் 
இங்மக வோசகர்களுடன் நோன் பகிர்ந்துதகோள்ே விரும்புகிமறன்... 

எதிர்க் கட்சித்  ரலவரின்  னர   ோற்றி, எதிர்க் கட்சி எம்.எல்.ஏ-
க்களின் ஆ ரரவயும் தபற்று மு ல்வர் ஆவ ற்கு தஜகன்னோத் 
துடியோகத் துடித்துக்தகோண்டு இருந் ோர். அ ற்கோக  ன்  கரனத் 
தீர்த்துக்கட்டி, ஒரு வி  அனு ோபத்ர யும் ம டிக்தகோள்ே முடிதவடுத் ோர். 
போர்ட்டி நடந்  இரவில், அந் ப் பண்ரண வீட்டின் பின் க ரவ 
உள்பக்கம்  ோழிடோ ல், திறந்ம ரவப்ப ற்கு ஏற்போடு தசய் ோர் 
தஜகன்னோத் ரோய். அந்  வழியோக சத் ம் இல்லோ ல் நுரழந் ோன் 
 ோ ோவோன முக் ோர் அன்சோரி. 

தசோல்லிரவத்   ோதிரி விேக்குகள் அரணக்கப்பட்டன. கிரடத்  சில 
நிமிட இரடதவளியில் வந்  மவரலரய முடித்துவிட்டு, வந்  
வழியிமலமய  ப்பிவிட்டோன். மின்சோரம் திரும்பி வந்து, மபோலீஸோர் வந்து 
போர்த்து... பண்ரண வீட்டின் எல்லோ வோசல்கரேயும் அரடப்ப ற்கு 
முன்மப முக் ோர் அன்சோரி  ப்பிப் மபோயிருந் ோன். 

அத் ரனக்கும் ஆ ோர ோன ஆடிமயோ சி.டி-ரய எனக்கு அனுப்பிய 
 னி ருக்கு - நோன்  ன ோர்ந்  நன்றிரயத் த ரிவித்துக்தகோள்கிமறன். 

நோட்டின் மீதுதகோண்ட அக்கரறமயோ, தஜகன்னோத் ரோய் மீதுதகோண்ட 
விமரோ ம ோ... எந்  'ம ோட்டிவ்' கருதி அந்   னி ர் இந் ப் பதிவுகரே 
எனக்கு அனுப்பியிருந் ோலும் சரி... 
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அந் ப் பதிவுகளின் விவரங்கரேப் போர்த்  பிறகோவது, அரசியரலத் 
தூய்ர  ஆக்குவ ற்கு ஒவ்தவோரு வோக்கோேனும்  ன்னோலோன சப ம் 
எடுத்ம  தீரமவண்டும். 

தஜகன்னோத் ரோயின் ப வி பறிமபோகு ோ? தசோந்   கரனக் தகோன்ற 
அவருக்கு சட்டத்தின் முன்  ண்டரன கிரடக்கு ோ? அல்லது, நீதிரயமய 
வரேத்துப் போர்ப்ப ற்கோன மகவல ோன கோரியம் அரங்மகறு ோ? 
இத ல்லோம் நோம் தபோறுத்திருந்து போர்க்க மவண்டியரவ. 

அருண் அத்வோனியோகிய என்னுரடய அடுத்  அத்தியோயத்துக்கோகக் 
கோத்திருங்கள்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 பிமரக்கிங் நியூஸ்... 

  ோர்ச் 28... கோரல  ணி 10.07... ஐ.டி.என். த ோரலக்கோட்சியில் 
பிமரக்கிங் நியூஸ்... 
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பர்க்கோ ோஸ்: ''வணக்கம். பத்திரிரகயோேர் அருண் அத்வோனி எழுதி 
வரும் த ோடர் கட்டுரரயில், இன்று தவளியோன ஆடிமயோ மடப் 
விவரங்கரேத் த ோடர்ந்து, உத் ரப் பிரம ச அரசியல் கிடுகிடுக்கத் 
துவங்கியுள்ேது. உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் உடனடியோக 
மபோலீஸோல் ரகது தசய்யப்பட்டு உள்ேோர்.  ன் தசோந்   கன் விமவக் 
விக்கிரோய்  ட்டுமின்றி... இ ற்கு முன்பு பிரதீப் துமப, லக்கண்  ோகூர், 
நவீன் ப்ரோர்  ற்றும் ருக்ஸோனோ அப்ஸர் ஆகிமயோரரக் தகோன்ற ோகவும் 
அவர் மீது வழக்குகள் போய்ந்துள்ேன. மபோட்டி அரசியல்வோதி,  ன் 
வழியில் குறுக்கிட்ட மபோலீஸ் அதிகோரி,  ங்கள் குடும்பத்துக்கு எதிரோக 
சோட்சி தசோல்லத் துணிந்  அப்போவி  ற்றும்  ன்னுடன் கள்ே உறவு 
தகோண்டிருந்  தபண் ணி என்று அர ச்சர் தசய்  தகோரலகளுக்கோன 
'ம ோட்டிவ்'கள் பல வரகயோக உள்ேத ன்று கூறுகிறது கோவல் துரற. 
நம்முரடய சிறப்பு நிருபர் ஆனந்த் ரஸ்ம ோகி  ற்மபோது லக்மனோவில் 
முகோம் இட்டுள்ேோர். அவருடன் இப்மபோது நோம் மபசுமவோம்... ரஸ்ம ோகி, 
அங்மக என்ன நடந்துதகோண்டிருக்கிறது?'' 

 ஆனந்த் ரஸ்ம ோகி: ''வணக்கம் பர்க்கோ... கிட்டத் ட்ட இருபது 
வருடங்கேோக உத் ரப் பிரம ச அரசியரல  ன்னுரடய இரும்புப் 
பிடிக்குள் ரவத்திருந்  தஜகன்னோத் ரோயின் அரசியல் வோழ்க்ரக இம ோடு 
முடிந்துவிட்ட ோகமவ த ரிகிறது. அவர் சோர்ந்திருக்கும்  க்கள் நல்வோழ்வுக் 
கட்சிக்கும் இது மிகப் தபரிய அடியோகமவ இருக்கும் என்று 
எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.'' 

பர்க்கோ: ''ஆனோல், 'இந்  வழக்குகள் அரனத்தும , உத் ரப் 
பிரம சத்தின் மு லர ச்சரோல் புரனயப்பட்ட தபோய் வழக்குகள் 
என்றும்... அவருரடய தசல்வோக்ரக மீறி  ோன் வேர்வது பிடிக்கோ ல் 
'அரசியல் பழிவோங்கலோகமவ' இப்படி மு ல்வர் தசய்கிறோர் என்றும் 
ரக ோவ ற்கு முன்பு தஜகன்னோத் ரோய் கூறியிருக்கிறோமர...'' 
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ரஸ்ம ோகி: ''அப்படிச் தசோல்லி அவர்  ப்ப முடியோது என்மற 
த ரிகிறது, பர்க்கோ! ஆடிமயோ சி.டி. பதிவுகள் உண்ர யோனரவ என்றும், 
அவற்றில் உள்ே விவரங்களின் அடிப்பரடயில் ஏரோே ோன 
விவரங்கரே மவக ோக மபோலீஸ் திரட்டி வருவ ோகவும் உத் ரப் 
பிரம சக் கோவல் துரற வட்டோரங்களில் இருந்து த ரிய வருகிறது 
பர்க்கோ.'' 

பர்க்கோ: ''நன்றி ரஸ்ம ோகி. த ோடர்ந்து உங்கள் தசய்திகளுக்கோகக் 
கோத்திருப்மபோம். இ ற்கிரடமய, உத் ரப் பிரம ச மு ல்வர் மநரடியோக 
பத்திரிரகயோேர்கரே சந்தித்து இருக்கிறோர். அர  இங்மக 
போர்ப்மபோம்...'' 

உ.பி. மு ல்வர்: ''கோவல் துரற  னது கடர ரயச் தசய்யும். இதில் 
எந்  வி  ோனத் தூண்டு மலோ குறுக்கீடுகமேோ இருக்கோது என்று 
உத் ரவோ ம் அளிக்கிமறன். சட்டம் அளிக்கும் தீர்ப்பு எதுமவோ... அ ற்கு 
தஜகன்னோத் ரோய் கட்டுப்பட்மட ஆக மவண்டும்.  க்கள் நல்வோழ்வுக் 
கட்சியின் உடனடி நடவடிக்ரகயோக அவ ரர அர ச்சர் ப வியில் 
இருந்து நீக்கியுள்மேோம். கட்சியின் அடிப்பரட உறுப்பினர் ப வியில் 
இருந்தும் நீக்கியுள்மேோம். கிரிமினல் வழக்கு பதிவோகியுள்ே எவரரயும் 
அர ச்சரோக  ட்டு ல்ல... கட்சியின் அடிப்பரட உறுப்பினரோகக்கூட 
இனி ரவத்திருப்பது இல்ரல என்பர  நோட்டு  க்களுக்கு இந்  
மநரத்தில் உறுதியோகத் த ரிவித்துக்தகோள்கிமறன்.'' 

பர்க்கோ  ோஸ்: ''ஓமக வியூவர்ஸ்... உ.பி. மு ல்வரின் வோக்குறுதிரய 
நீங்கள் மகட்டீர்கள். இர  அந் க் கட்சி எந்  அேவுக்கு உறுதியோக 
எடுத்துச் தசய்யப்மபோகிறது என்பர  தபோறுத்திருந்து போர்ப்மபோம். 
இப்மபோது ந து கவனம் எல்லோம், அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயின் கூலிப் 
பரடயோகச் தசயல்பட்டு, விமவக் விக்கி ரோரய சுட்டுக் தகோன்ற  ோ ோ 
முக் ோர் அன்சோரி எங்மக இருக்கிறோன் என்பர  அறிவது ோன். 
மபோலீஸும் மிகத் தீவிர ோக அவரனத் ம டிக்தகோண்டு இருக்கிறது. இது 
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த ோடர்போன அரனத்து  கவல்கரேயும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு 
அளிப்பதில் முந்தியிருப்பது எங்கள் ஐ.டி.என். டி.வி- ோன் என்பர  
தபருர யுடன் கூறிக்தகோள்கிமறோம். 

அம  தினம்... அம  டி.வி....  தியம்  ணி 02.35... 

''இன்று கோரல அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் ரகது 
தசய்யப்பட்ட ற்குப் பிறகு  ே ேதவன்று பல திடுக்கிடும் வி யங்கள் 
தவளியோகி வருகின்றன. அர ச்சரின் ரகயோேோகக் தகோரலரயச் தசய்  
 ோ ோ முக் ோர் அன்சோரியின் சடலம் இப்மபோது அழுகிய நிரலயில் 
கண்தடடுக்கப்பட்டு உள்ேது. அஸம்கர் பகுதிரயச் மசர்ந்  சரோய்மீர் 
என்ற ஏரியோவில் உள்ே ஒரு வீட்டில் அந்  சடலத்ர  மபோலீஸோர் 
ரகப்பற்றி உள்ேனர். துப்போக்கியோல் சுட்டு அவனுரடய  ரணம் 
நிகழ்ந்துள்ேது என்பது மு ல் கட்ட ோகத் த ரியவந்துள்ேது. 
அன்சோரியின்  ரணம் சு ோர் ஒரு வோர கோலத்துக்கு முன்போக 
நடந்திருக்கலோம் என்றும் மபோலீஸோர் கூறுகிறோர்கள். 

இது சரியோக இருந் ோல், விமவக் விக்கி ரோய் படுதகோரலக்கு 
முன்போகமவ முக் ோர் அன்சோரி இறந்து மபோயிருக்க மவண்டும். 
அப்படியோனோல்,  ோர்ச் 23-ம் ம தி பண்ரண வீட்டுக்குள் விக்கி ரோரய 
சுட்டுக் தகோன்றது யோர் என்ற மகள்வி பூ ோகோர ோக எழுந்துள்ேது. 
இப்மபோது தடல்லி மபோலீஸ் கமி னர் மிஸ்டர் சைோய் நம்ம ோடு 
உரரயோடுகிறோர்...'' 

கமி னர்: ''பர்க்கோ மு லில் நோன் மீடியோக்களுக்கு ஒன்ரறத் 
த ரிவித்துக்தகோள்கிமறன். அருண் அத்வோனி எழுதிய  கவல்கரே 
ரவத்துத் ோன் இந்  வழக்கில் மு ல் கட்ட முன்மனற்றங்கள் 
நிகழ்ந்துள்ேன. அம  ச யம், அந் ப் பத்திரிரகயோேர் கூறியுள்ே 
எல்லோம  நூறு ச விகி ம் நம்பக ோன  கவல் ோன் என்று 
எடுத்துக்தகோள்ே மவண்டியது இல்ரல. தகோரலரயச் தசய் து முக் ோர் 
அன்சோரி ோன் என்று அருண் அத்வோனி கூறியுள்ே  கவல்  வறோனது. 
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இது அந்   ோ ோவின் அதிகோரபூர்வ ோன மபோஸ்ட் ோர்ட்டம் ரிப்மபோர்ட் 
வரும்மபோது உறுதியோகிவிடும் என்மற நம்புகிமறன்.'' 

பர்க்கோ: ''ஆனோல், ஒரு பத்திரிரகயோேர் என்ற முரறயில் 
அவருக்குக் கிரடத்  ஆடிமயோ சி.டி. ஆ ோரங்களின் அடிப்பரடயில் 
அருண் அத்வோனி கூறியிருக்கிறோர். விக்கி ரோரயக் தகோன்றது மவறு 
யோரோக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?'' 

கமி னர்: இந்  வழக்கில் கணிச ோன முன்மனற்றத்ர  நோங்கள் 
குறுகிய அவகோசத்தில் அரடந்திருக்கிமறோம். விக்கி ரோயின் உடலில் 
போய்ந்  குண்டு போலிஸ்டிக் மசோ ரனக்கு உட்படுத் ப்பட்டது. பண்ரண 
வீட்டில் அந்  மநரத்தில் துப்போக்கியுடன் இருந் வர்கள் ஆறு மபர். அந்  
ஆறில், ஜிபோ மகோர்வோ என்ற தபயர்தகோண்ட ஆதிவோசி ஒருவனுரடய 
துப்போக்கியில் இருந்து ோன் அந்  குண்டு வந்  ோக போலிஸ்டிக் 
ரிப்மபோர்ட் மூலம் த ரிகிறது. ஜோர்க்கண்ட்  ோநிலத்தில் இருந்து ஏம ோ 
ஒரு மநோக்கத்துடன் கிேம்பி வந்திருக்கிறோன் இந்  ஆதிவோசி. 
'ஜோர்க்கண்ட்  ோநிலம், ஜிபோ மகோர்வோ' என்ற இரண்டு வோர்த்ர கரேத் 
 விர மவறு எதுவும் கூற  றுக்கிறோன். இரடயிரடயில், 'சம்ப்பி' என்ற 
தபயரர தசோல்லிப் புலம்புகிறோன். நக்ஸரலட் கும்பரலச் மசர்ந்  அவன் 
மிக மிக அழுத்  ோன ஆேோகத் த ரிகிறோன். துப்போக்கி ரவத்து இருந் து 
 ட்டும் அல்ல... விக்கி ரோய் தகோல்லப்படுவ ற்கு சிறிது மநரம் முன்பு, 
த யின் ஸ்விட்ச் மபோர்டுக்கு அருகில் அவன் நின்று இருந் ர ப் 
போர்த்  ோக ஒரு சோட்சியும் எங்களுக்குக் கிரடத்திருக்கிறது.'' 

பர்க்கோ: ''தகோரல தசய் ர   றுக்கும் பட்சத்தில், பண்ரண 
வீட்டுக்குள் எ ற்கோக வந்  ோக அந்  ஆதிவோசி கூறுகிறோன்?'' 

கமி னர்: ''அவன் ஏம ம ோ கோக்கோ - நரி கர  எல்லோம் 
தசோல்கிறோன்.  ங்கள் ஆதிவோசி இனத்துக்குச் தசோந்  ோன ஒரு சிவ 
லிங்கம் அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள் இருந்  ோகவும், அர  எடுக்கமவ 
வந்  ோகவும் கூறுகிறோன். அவன் கோட்டும் அந்  சிவ லிங்கம் அ ற்கு 
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முன்பு அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள் இருந்  ோகமவ த ரியவில்ரல. 
ம லும்,  மிழ்நோட்டில் ரநஜீரியோக்கோரன் ஒருவமனோடு மசர்ந்து ஒரு 
த ோழிலதிபரிடம் ம ோசடி தசய்ய முயன்றமபோது பிடிபட்டு இருக்கிறோன் 
அவன். பீகோர்  ோநில மபோலீஸ் அதிகோரி ஒருவர் அவரன தசன்ரனயில் 
ரகது தசய்து கூட்டிச் தசன்றமபோது, ரயில் பயணத்தின் இரடமய 
 ப்பித்து ஓடியிருக்கிறோன். தடல்லியில் த ஹ்ரூலி குடிரசப் பகுதியில் 
ஒரு குடிரச வீட்டில்  ங்கியிருந்  அவரன, ஜோர்க்கண்ட் ஆட்கள் சிலர் 
வந்து சந்தித்துவிட்டுப் மபோன ற்கோன ஆ ோரங்கரேயும் 
திரட்டியுள்மேோம். அவனுரடய முழுர யோன பின்புலங்கள் பற்றி 
விசோரிக்க ஜோர்க்கண்ட்  ோநிலத்துக்கு ஒரு பரடரய அனுப்பி 
உள்மேோம்.'' 

பர்க்கோ: ''விக்கி ரோரய நக்ஸரலட்கள் தகோல்ல மவண்டிய அவசியம் 
என்ன, மிஸ்டர் கமி னர்?'' 

கமி னர்: ''நல்ல மகள்வி. அர ச்சரின்  கனோன விக்கி ரோய் 
தபரும் த ோழிலதிபர் என்பது அரனவருக்கும் த ரியும். அவர், 
ஜோர்க்கண்ட்  ோநிலத்தில் சிறப்புப் தபோருேோ ோர ர யத்தில் புதிய 
கோன்ட்ரோக்ட் ஒன்ரற எடுத்திருந் ோர். அ ன் மூலம் இயற்ரக வேங்கள் 
சுரண்டப்படும் என்றும், ஆதிவோசிகள் சுரண்டப்படுவோர்கள் என்றும் இந்  
பிரோதஜக்ட்ரட அனு திக்கக் கூடோது என்று ஏற்தகனமவ அந்   ோநில 
அரசுக்கு நக்ஸரலட்கள் எச்சரிக்ரக விடுத்திருந் ோர்கள். அர யும் மீறி 
இந்  பிரோதஜக்ட் ஓமக ஆகிவிட்ட நிரலயில் ோன், விக்கி ரோய் 
தகோல்லப்பட்டோர் என்பர க் கவனிக்க மவண்டும்.'' 

பர்க்கோ: ''நன்றி மிஸ்டர் கமி னர்... ஓமக வியூவர்ஸ்... மபோலீஸ் 
 ரப்பு கூறுவர ப் போர்த் ோல், விக்கிரோய் தகோரல வழக்ரக மநோக்கி 
சரியோன போர யில் மபோலீஸ் பயணிக்கத் த ோடங்கிவிட்டது என்மற 
ம ோன்றுகிறது. விக்கிரோயின்  ந்ர  அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோய் இனி 
விடுவிக்கப்படுவோரோ? அவர் மீது கட்சி எடுத்  நடவடிக்ரக என்னோகும்? 
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அவர் மீது பத்திரிரகயோேர் அருண் அத்வோனி கூறியிருக்கும்  ற்ற 
தகோரலக் குற்றங்கள் என்ன ஆகும்? முழுர யோன தசய்திகளுக்கோக 
ஐ.டி.என். மசனலில் ஸ்மட டியூன்ட்!'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 ஒரு நடிரக மவடம் மபோடுகிறோள்! 

  ோர்ச், 31  

 
ஐ.டி.என். மசனல்...  தியம் 01.21 ஒளிபரப்பு... 
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பர்க்கோ  ோஸ் : ''அதிரரவக்கும் புதிய திருப்பங்கள்..! விக்கி ரோய் 
தகோரல நடந் மபோது, பண்ரண வீட்டில் துப்போக்கியுடன் இருந் வர்களில் 
நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோவும் ஒருவர் என்பர  அரனவரும் 
அறிமவோம். அவரிடம் இருந்  துப்போக்கிக்கும் விக்கிரோய் உடலில் போய்ந்  
ம ோட்டோவுக்கும் சம்பந் ம் இல்ரல என்று போலிஸ்டிக் ரிப்மபோர்ட் 
கூறியர த் த ோடர்ந்து,  ப்னம் சக்மஸனோ  ற்கோலிக ோக தடல்லி 
மபோலீஸோல் விடுவிக்கப்பட்டோர். ஆனோல், இன்று கோரல மும்ரபயின் 
ஒதுக்குப்புற ோன ஏரியோவில் இருந்  ஒரு சிறு அபோர்ட்த ன்ட்டில் 
அவருரடய உ வியோேர் மபோலோ சகி ம் நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோ 
ரகது தசய்யப்பட்டு இருக்கிறோர். உ வியோேரும் அவரும் மசர்ந்து 
இருக்கும் ஆபோச கோட்சிகள்தகோண்ட வீடிமயோ மடப்கரேயும் மபோலீஸோர் 
அந்  அபோர்ட்த ன்ட்டில் கண்தடடுத்து உள்ேனர். 1993-ல் மும்ரப 
த ோடர் குண்டுதவடிப்பு வழக்மகோடு முடிச்சுப் மபோட்டு நடிகர் சஞ்சய்  த் 
ரக ோன ற்குப் பிறகு, ஒட்டுத ோத்  போலிவுட்ரடயும் உலுக்கும் மிகப் 
தபரிய வழக்கோக இது வடிதவடுத்து இருக்கிறது. மும்ரபயில் உள்ே ந து 
சிறப்பு நிருபர் ரோமகஷ் ரவத்யோவுடன் இப்மபோது நோம் மபசலோம்...'' 

 ரோமகஷ் ரவத்யோ: ''தவல் பர்க்கோ...  ப்னம் சக்மஸனோவும் 
அவருரடய உ வியோேர் மபோலோவும் நீண்ட நோட்கேோகமவ கோ லித்து 
வந்திருக்கிறோர்கள். கோ லிமயோடு,  ோன் இருக்கும் அந் ரங்க ோன 
கோட்சிகரே அவருக்குத் த ரியோ மலகூட மபோலோ பதிவு தசய்து 
இருக்கலோம். ஆனோல், ஆபோசக் கோட்சிகள் அடங்கிய அந்  சி.டி. 
பதிவுகள் எப்படிமயோ உ.பி-யின் பயங்கர  ோ ோவோன முக் ோர் 
அன்சோரியின் ரகயில் கிரடத்துவிட்டது. அர  ரவத்து பல மகோடிகரேக் 
மகட்டு, அந்   ோ ோ பிேோக்த யில் தசய்திருக்க மவண்டும். மபரம் மபசி 
சி.டி-க்கரே மீட்ப ற்கோக  ப்னம் சக்மஸனோ மநரடியோக அஸம்கர் 
ஏரியோவுக்குப் மபோய் இருக்கிறோர். முக் ோர் அன்சோரியின் உடல்  ற்மபோது 
ரகப்பற்றப்பட்டு இருக்கும் அந்  வீட்டில் இருந்து தவளிமய வந்து 
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ஆட்மடோ பிடித் மபோது  ப்னம் சக்மஸனோரவ மிக அருகில் போர்த்  
சோட்சிகள் இருக்கிறோர்கள். இர  மும்ரப மபோலீஸ்  ற்மபோது உ.பி. 
மபோலீஸ் மூலம் உறுதிப்படுத்தி உள்ேது. முக் ோர் அன்சோரி உடலில் 
போய்ந்துள்ே ம ோட்டோ த ோடர்போன போலிஸ்டிக் ரிப்மபோர்ட்ரடயும், 
 ப்னம் ரவத்திருந்  துப்போக்கிரயயும் தடல்லி மபோலீஸோர் ஒப்பிட்டுப் 
போர்த் ோல், முக் ோர் அன்சோரிரய சுட்டுக் தகோன்றது  ப்னம் 
சக்மஸனோ ோனோ என்பது ம லும் உறுதியோகிவிடும் பர்க்கோ.'' 

பர்க்கோ : ''ரக ோகி இருக்கும் நடிரக என்ன தசோல்கிறோர்?'' 

ரோமகஷ் ரவத்யோ : ''முற்றிலும் எதிர்போரோ  ஒரு பதிரல அவர் 
தசோல்கிறோர்.  ோன் நடிரக  ப்னம் சக்மஸனோமவ அல்ல என்றும்... 
அவரரப்மபோலமவ இருக்கும் மவறு தபண் என்றும்...  ன் தபயர் ரோம் 
துலோரி என்றும் கூறுகிறோர்.  ப்னம் சக்மஸனோவுக்கு டூப்போக சில 
நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்தகனமவ கலந்துதகோண்ட ோகவும் கூறுகிறோர். இந்  
வோ ம் துளியும் ஏற்கும்படியோக இல்ரல. அமநக ோக,  னநிரல 
பிறழ்ந்துவிட்டதுமபோலக் கோட்டி, அந்  அடிப்பரடயில் சட்டத்தின் பிடியில் 
இருந்து  ப்புவ ற்கோக  ப்னம் சக்மஸனோ திட்டம் இடுவ ோகமவ மும்ரப 
மபோலீஸ் கருதுகிறது. ம லும்...'' 

பர்க்கோ : ''ரோமகஷ், ஒன் மினிட்! டியர் வியூவர்ஸ்...  ற்மபோது 
வந்திருக்கும் மலட்டஸ்ட்  கவரலப் போர்த்துவிடுமவோம்... தடல்லி 
மபோலீஸின் பிடியில் விசோரரணயில் இருந்  ஜோர்க்கண்ட் தீவிரவோதி 
ஜிபோ மகோர்வோ, அவர்களிடம் இருந்து  ப்பிச் தசல்ல முயன்றமபோது 
சுட்டுக் தகோல்லப்பட்டோன். அவன் எங்மக எப்மபோது சுடப்பட்டோன் என்பது 
குறித்  விவரங்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விரிவோகக் கிரடக்கும். 
ஓமக. மீண்டும் மும்ரபக்குச் தசல்மவோம்... ரோமகஷ்... நீங்கள் 
த ோடருங்கள்...'' 

ரோமகஷ் : ''இப்மபோர க்கு ஒரு வி யம் உறுதியோகச் தசோல்ல 
முடியும், பர்க்கோ... மபோலீஸ் பிடியில் இருந்து  ப்னம் சக்மஸனோ ரிலீஸ் 
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ஆகிறோமரோ இல்ரலமயோ... அடுத்  சில  ோ ங்களுக்கு அவருரடய 
படங்கள் எதுவும் ரிலீஸ் ஆக வோய்ப்பு இல்ரல... (சிரிப்பு) அவர் நடித்து 
முடிக்க மவண்டிய மூன்று படங்கள் அரரகுரறயோக அப்படிமய 
நின்றுவிடும்.  யோரிப்போேர்கள் இபமபோம  இடிந்துமபோய் 
கோணப்படுகிறோர்கள்.'' 

பர்க்கோ : ''விக்கிரோய் படுதகோரலரயத் த ோடர்ந்து, எந்  ஒரு 
சினி ோவுக்கும் சரேக்கோ  அேவுக்கு அதிரடித் திருப்பங்களுடன் 
முன்மனறுகிறது மபோலீஸின் விசோரரண. ம லும் புதிய தசய்திகளுடன் 
நோங்கள் வரும் வரரயில், ப்ளீஸ் ஸ்மட டியூன்டு.'' 

பகீர் கடி ம் 

ஏப்ரல் 1.... 

'உரறயரவக்கும் உண்ர யும்... மூடி  ரறக்கும் மபோலீஸும்' 
என்ற  ரலப்பில்  பத்திரிரகயோேர் அருண் அத்வோனியின் த ோடர் 
கட்டுரரயில் இந்திய ஜனோதிபதிக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடி ம்.... 

ஜனநோயகத்தின்  ோண்புமிக்க, மிக உயர்ந்  ப வியில் 
அ ர்ந்திருக்கும் ஜனோதிபதி அம்ர யோர் அவர்களுக்கு... 

இந்திய அரசியலர ப்புச் சட்டத்ர  அவ்வப்மபோது மகலிக்குரிய ோக 
 ோற்றி வரும் கோவல் துரறயின் தகோடுங்மகோல் தசயல்போடுகள் 
உங்களுக்குத் த ரியோ து அல்ல. அ ன் மிக ம ோச ோன சமீபத்து 
நிகழ்வு ோன் 'ஜிபோ மகோர்வோ என்ற ஜோர்கண்ட் நக்ஸரலட் மபோலீஸின் 
பிடியில் இருந்து  ப்பி ஓட முயன்றமபோது சுட்டுக் தகோல்லப்பட்டோன்' 
என்று தவளியோகி உள்ே தசய்தி! நீங்களும் கட்டோயம் அர ப்படித்து 
இருப்பீர்கள். கோவல் துரறயின் மநர்ர  இல்லோ  ம ோட்டோவின் சத் ம் 
எட்ட முடியோ   தில் சுவர்களுக்குள்மே ஜனோதிபதி  ோளிரகக்குள் 
நீங்கள் இருந் ோலும், உங்கள்  னசோட்சியின் கோதுகளுக்கு நோன் ஒலிக்க 
மவண்டிய  கவல் ஒன்று இருக்கிறது. அர த் ோன் என்னுரடய 
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கட்டுரரத் த ோடரில் இன்ரறய அத்தியோய ோக நோன் எழுதுகிமறன். 
நீங்கள் இந்  தசய்தித்  ோரேப் படிக்கிற வழக்கம் உண்மடோ 
இல்ரலமயோ.... எனமவ, இந்  அத்தியோ யத்ர மய எனது கடி  ோக 
எழுதி உங்களின்  ோளிரகக்கு பதிவுத்  போலில் அனுப்புகிமறன். 

ஜனோதிபதி அம்ர யோர் அவர்கமே... 

'ஜிபோ மகோர்வோ' என்ற இரேஞரன சுட்டுக் தகோன்ற 'வீர 
சோகச'த்துக்கோக விஜய் யோ வ் என்ற சப்-இன்ஸ்தபக்டருக்கு ப க்கம் 
தகோடுக்க சீக்கிரம  சிபோரிசு தசய்யப்படும். ஒரு குடியரசு நோளில் உங்கள் 
ரகயோமலமயகூட அந் ப் ப க்கத்ர  அணிவிக்க மவண்டிய  ருணம் 
வரலோம். அந்  துரதிருஷ்ட ோன சந் ர்ப்பத்துக்கு முன்போக நோன் 
உங்களுக்குச் தசோல்ல மவண்டிய  கவல் ஒன்று உண்டு. 

'ஜிபோ மகோர்வோ' என்பவன் கட்டோயம் நக்ஸரலட் அல்ல. அப்படி 
ஒரு சோயம் பூசப்பட்டு, அவசர ோக சுட்டுக் தகோல்லப்பட்ட அப்போவி. 
அவன் தபயர் எமகடி. அந்  ோன் தீவுக் கூட்டத்தின் ஒரு புள்ளியில் 
வசிக்கும் 'ஓங்மக' என்ற ஆதிவோசி இனத்ர ச் மசர்ந் வன்.  ங்களின் 
ஆதிவோசி இனம்  ர்  மநோயோல் அழிந்துதகோண்டு இருப்ப ற்குக் 
கோரணம ,  ங்கள் வசம் இருந்  புனி க் கல் ஒன்று திருட்டுப் 
மபோய்விட்டது ோன் என்று நம்புகிறது அந்  ஆதிவோசிக் கூட்டம். திருட்டுப் 
மபோன கல்ரல மீட்டு வரத் ோன் தீவில் இருந்து கிேம்பி வந்து, உ.பி. 
உள்துரற அர ச்சர் தஜகன்னோத் ரோயின்  கனுரடய பண்ரண 
வீட்டுக்குள் நுரழந் ோன் எமகடி. 

மபோலீஸோர் தபோய்யோகச் சித்திரிக்கும் 'என்கவுன்ட்டர்' சம்பவத்துக்கு 
முன்போக அந்  ஆதிவோசியிடம் அவர்கள் எழுதி வோங்கிக்தகோண்ட 
வோக்குமூலத்தில், அவமன  ன்ரன ஜோர்கண்ட் தீவிரவோதி என்று 
ஒப்புக்தகோண்டு விரல் மரரக பதித்து இருக்கிறோன் என்றும் அறிகிமறன். 
ம ோரக விரித் ோடும் அழகிய  யிரலக்கூட, 'நோன் ஒரு கோக்கோ' என்று 
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ரகதயழுத்துப் மபோடரவக்கிற சோ ர்த்தியம் இந்திய மபோலீஸோரரத்  விர 
மவறு யோருக்கு வரும்? 

ஜனோதிபதி அவர்கமே... இரவ எல்லோம் எனக்கு எப்படித் த ரியும் 
என்று நீங்கள் மகட்கலோம். அவன் சுட்டுக் தகோல்லப்படுவ ற்கு முந்ர ய 
தினம்,  த்திய உேவுத் துரறயோன ஐ.பி-யின் அரடயோே அட்ரட 
மபோலமவ மபோலியோக ஒன்ரறத்  யோர் தசய்துதகோண்டு, அந்  ஆதிவோசி 
ரவக்கப்பட்டிருந்  த ஹ்ரூலி கோவல் நிரலயத்துக்குள் நோன் மபோமனன். 
நக்ஸரலட்கேோல் ம ற்தகோண்டு என்னதவல்லோம் அபோயங்கள் மநரலோம் 
என்று சர்மவ தசய்வ ற்கோக ஸ்தப ல் டியூட்டியில் வந்திருக்கும் ஐ.பி. 
உயர் அதிகோரியோக என்ரனக் கோட்டிக்தகோண்மடன். மபோலீஸோரும் 
நம்பினோர்கள். ஆதிவோசி அரடக்கப்பட்டு இருந்  லோக்-அப் அரறக்கு 
என்ரனக் கூட்டிச் தசல்லும்படி கூறிமனன். சல்யூட் அடித்து அர ச் 
தசய் ோர்கள் அங்மக இருந்  மபோலீஸ்கோரர்கள். விசோரரணக் ரகதிகரே 
எப்படி எல்லோம் நடத் மவண்டும் என்று சட்டம் தசோல்கிறம ோ... அதில் 
ஒரு துளிரயக்கூட கரடப்பிடிக்கவில்ரல கோவல் துரற! மூச்மச 
விடமுடியோ , நோற்றம் மிகுந்  லோக்-அப் அரறக்குள், கோல்களில் 
விலங்கிட்டு ஒரு மிருகம்மபோல அரடத்து ரவத்து இருந் ோர்கள் அந்  
இரேஞரன. கோவல் துரறயின் த ோடர் சித்ரவர கேோல் உடல் எங்கும் 
கோயங்களுடன் கோணப்பட்டோன் அந்  அப்போவி. என்ரன அரழத்துச் 
தசன்ற மபோலீஸ்கோரர்கூட, 'ஏய் எழுந்திருடோ! தபரிய அதிகோரி 
வந்திருக்கோர். உன்ரன விசோரிக்கணு ோம்' என்று தசோல்லி, என் கண் 
எதிரிமலமய  ன் பூட்ஸ் கோல்கேோல் ஓங்கி வயிற்றில் மிதித் ோர். 
நோன் ோன் அவரரத்  டுத்துவிட்டு, 'இவனிடம் என்ரனக் தகோஞ்ச மநரம் 
 னியோகவிடுங்கள்' என்று தசோல்லி அவரர அனுப்பிரவத்ம ன். அந்  
இரேஞனின் முதுகில் த ள்ேத்  ட்டி எழுப்பிமனன். 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
பத்திரிரகயோேர் அருண் அத்வோனியின் த ோடர் கட்டுரரயில் 

இந்திய ஜனோதிபதிக்கு எழுதும் பகிரங்கக் கடி ம் த ோடர்கிறது. ஐ.பி. 
உயர் அதிகோரி என்று மபோலீரஸ ஏ ோற்றி, சிரறயில் இருந்  ஆதிவோசி 
எமகடிரய சந்தித் மபோது நிகழ்ந் ர  எழுதுகிறோர்... 
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இவன் ோன் தகோரலகோரன்! 

சுருண்டுகிடந்  எமகடி முதுகில் த ள்ேத்  ட்டி எழுப்பிமனன். 
அவனுரடய உள்ேங்ரககரே என் ரககளுக்குள் தபோதித்துக்தகோண்டு, 
'நண்பமன! நீ நக்ஸரலட் இல்ரல என்று எனக்குத் த ரியும். அந் ப் 
பண்ரண வீட்டில் விக்கிரோரய சுட்டுக் தகோன்றது நீ இல்ரல என்றும் 
த ரியும். ஆனோல், எ ற்கோக அங்மக மபோனோய் என்று தசோல். உன்ரன 
விடுவிப்ப ற்கு நோன் முயற்சி தசய்கிமறன்' என்று கூறிமனன். 

என்னிடமும் அவன் சுலபத்தில் மபசிவிடவில்ரல. ஆனோல், என் 
அன்போன அணுகுமுரறயில் கரரந்துமபோனவன்...  ன்ரனப்பற்றி 
தசோல்ல ஆரம்பித் ோன். அ ன் பிறகு எர யும  ஒளிக்கவில்ரல... 
 ரறக்கவில்ரல. 

ஜனோதிபதி அம்ர யோர் அவர்கமே... அவன் ஆதிவோசிக் குலத்தின் 
தபயர் 'ஓங்மக' என்று கூறிமனன். அ ற்கு தபோருள் என்ன த ரியு ோ? 
' னி ன்'! 

 ஆம்... தவகு கோலத்துக்குப் பிறகு நோன் ஒரு உண்ர யோன 
 னி ரன லோக்-அப்பில் சந்தித்ம ன். அவரனப்மபோலமவ ோன் 
அவனுரடய தீவில் அழிந்துதகோண்டு இருக்கும் ஆதிவோசிகளும் 
வஞ்சரன, சூது த ரியோ  உண்ர யோன  னி ர்கேோக வோழ்கிறோர்கள். 
ஆனோல், அந்  இனம் கிட்டத் ட்ட அழிந்து  ரறயும் நிரலயில் இருப்பது 
என்னதவோரு துரதிருஷ்டம்! 

அம ோக் ரோஜ்புத் என்ற, மபரோரச பிடித்  ஒரு அதிகோரி ோன் இந்  
ஆதிவோசி இரேஞன்  ரணத்துக்கு மு ல் கோரணம். திருட்டுப்மபோன 
புனி க் கல்ரல இந்  இரேஞன் மூல ோக ம டிப் பிடித்துவிட்டோல்... 
அர  விற்று, பல லட்சங்கரே சம்போதிக்கலோம் என்று மு லில் திட்டம் 
மபோட்டோன் அந்  அதிகோரி. அவன் ோன் இவரன அந்  ோன் தீவுக் 
கூட்டத்தின் கண்கோணோ  த ோரலவில் இருந்து இங்மக கூட்டி வந் வன். 
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அவன் ோன் பண்ரண வீட்டுக்குள் புனி க் கல் இருப்ப ோக இவரன 
ஏவிவிட்டவன். துப்போக்கி என்பது இந்  இரேஞனின் விருப்பம  
இல்லோ ல், இவனிடம் திணிக்கப்பட்ட ஒன்று. அர  எப்படிப் 
பயன்படுத்துவது என்பதுகூட இவனுக்குத் த ரியோது. 

விரும்போ ல் திணிக்கப்பட்ட ஒன்ரற பண்ரண வீட்டுக்குள் எ ற்கோக 
அந்  ஆதிவோசி தகோண்டுவர மவண்டும் என்று நீங்கள் மகட்கலோம். 
அங்மக ோன் அம ோக் ரோஜ்புத்தின் தசோந்  வோழ்க்ரக  ர் ம் ஒன்று 
ஒளிந்து இருக்கிறது. 

ஜனோதிபதி அவர்கமே... அம ோக் ரோஜ்புத் ஒரு ரோஜஸ் ோனியன். 
அவனுடரய அண்ணன் கிம ோர் ரோஜ்புத், ஒரு வனத் துரற அதிகோரி. 
12 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு 'தசட்-அப்' விபத்தில் தகோடூர ோகக் 
தகோல்லப்பட்டோர் அந்  வனத் துரற அதிகோரி. தகோன்றது மவறு யோரும் 
அல்ல... இப்மபோது பண்ரண வீட்டில் சுட்டுக் தகோல்லப்பட்ட விமவக் 
விக்கிரோய். ஏன் அந்  வனத் துரற அதிகோரிரயக் தகோல்ல மவண்டும்? 
ரோஜஸ் ோன் எல்ரலக்குள் இருக்கும் கோட்டில்  ன் நண்பர்களுடன்  ோன் 
மவட்ரட ஆடச் தசன்று, இந்  கிம ோர் ரோஜ்புத்திடம் ரகயும் கேவு ோகப் 
பிடிபட்டோன் விக்கிரோய். எந்  அரசியல் தசல்வோக்குக்கும் அஞ்சோ ல் 
விக்கிரோய் மீது வழக்கு மபோட்டோர் கிம ோர். அதில் எழுந்  அவ ோனத்ர  
ஜீரணிக்க முடியோ ல் ோன், கிம ோர் ரோஜ்புத்ர  கூலிப் பரட ரவத்துக் 
தகோன்றோன் விக்கிரோய். 

ஜனோதிபதி அவர்கமே... நோன் தசோல்வது உங்களுக்குத் 
திரரப்படங்களில் வரும் கர மபோலத் ம ோன்றலோம். ஆனோல், 
ரோஜஸ் ோனியக் கோவல் துரற ஆவணங்கரேத் ம டி எடுத்து வரச் 
தசோல்லிப் போருங்கள்.  ோன் மவட்ரட வழக்கு, கிம ோர் விபத்தில் இறந்  
வழக்கு ஆகிய ம திகரேயும்... சில த ோடர்புகரேயும் நீங்கள் ஒப்பிட்டுப் 
போர்க்கலோம். 
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ரோஜஸ் ோனிய தபண்களின் பதி பக்தி பற்றியும், பழிக்குப் பழி 
உணர்வு பற்றியும் நீங்கள் மகள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள். கிம ோர் 
ரோஜ்புத்தின்  ரனவி - அ ோவது அம ோக் ரோஜ்புத்தின் அண்ணி - 
தவறிதகோண்டோள்.  ன் தகோழுந் னிடம் ஒரு வரம் மகட்டோள். 'என் 
கணவரனக் தகோன்ற விமவக் விக்கிரோரய நீ வோய்ப்பு கிரடக்கும்மபோது, 
தகோன்று மபோட மவண்டும்' என்பது ோன் அந்  வரம். 

 த்திய அரசுப் பணி கோரண ோக அந்  ோன் தீவுக்கு அம ோக் 
ரோஜ்புத் தசல்ல மவண்டிய கட்டோயம் வந் ோலும், அவன்  னதுக்குள் 
அண்ணி மகட்ட வரம் சுழன்றுதகோண்மட இருந் து.  க்க ச யத்துக்கோகக் 
கோத்திருந் மபோது ோன், அம ோக் ரோஜ்புத்துக்கு இந்  புனி க் கல் 
கோணோ ல் மபோன வி யம் த ரிந் து. அர த் ம டி எடுத்து விற்றோல், 
பல லட்சங்கள் கிரடக்கும் என்றும் த ரிந் து. 

தசன்ரன வரரயில் அந் க் கல்ரலத் துரத்திப் மபோனவனுக்கு, 
அலகோபோத்தில்  கோ பிரயோக் நிகழ்ச்சியில் கலந்துதகோண்ட பமல 
அரசியல் சோமியோரிடம் அது இருப்பது த ரிந் து. அலகோபோத்துக்கு வந்  
அம ோக் ரோஜ்புத், சோமியோரின்  டத்தில் அந் க் கல்ரலக் 
ரகப்பற்றிவிட்டோன். ஆனோல், அங்மக இருந்து அர  மவறு யோமரோ 
முந்திக்தகோண்டு கேவோடிவிட்ட ோகவும்... அர த் த ோடர்ந்து ம டியோக 
மவண்டும் என்றும் ஆதிவோசி எமகடியிடம் தபோய் தசோல்லி தடல்லிக்குக் 
கூட்டி வந் ோன். 

ரூபி கில் தகோரல வழக்கில் விக்கிரோய் விடு ரல தசய்யப்பட்ட 
தசய்தியோல் தகோதித்துப் மபோனவர்களில் அம ோக் ரோஜ்புத்தும் ஒருவன். 
ஏற்தகனமவ  ன் அண்ணன் படுதகோரலயில் தகோந் ளித்துக் கிடந் வன், 
மீண்டும் மீண்டும் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து  ந்திரி  கன் 
 ப்பித்துக்தகோண்மட மபோன ோல் எரி ரல ஆனோன். தீர்ப்ரபக் 
தகோண்டோடுவ ற்கோக பண்ரண வீட்டில் விமவக் விக்கிரோய் போர்ட்டி 
தகோடுக்கப் மபோவது த ரிந் தும்... அண்ணியின் சப த்ர  நிரறமவற்ற 
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நோள் வந்துவிட்ட ோக முடிதவடுத் ோன். விக்கிரோரய சுட்டுக் தகோன்றுவிட்டு, 
 டயங்கள் இன்றித்  ப்பிக்க ஒரு புதிய திட்டம் வகுத் ோன்.  ன் 
கட்டுப்போட்டில் இருந்  ஆதிவோசி எமகடியிடம், 'பண்ரண வீட்டுக்குள் ோன் 
புனி க் கல் இருக்கிறது' என்று நம்பரவத் ோன். ஆதிவோசிரய அன்ரறய 
இரவில் உள்மே அனுப்பினோன். பின்னோடிமய பண்ரண வீட்டின் பின் 
க வு வழியோக அம ோக் ரோஜ்புத்தும் உள்மே நுரழந்து இருக்கிறோன். 
மகோட்டு - சூட்டு அணிந்து கம்பீர ோக இருந்  இவன் மீது, அங்மக 
இருந்   ற்ற விருந்தினர்களுக்கு எந்  சந்ம கமும் வரவில்ரல. 
தடல்லியின் குடிரசப் பகுதிக்குள்  ோன்  ங்கியிருந் மபோது,  ன்ரனச் 
சந்தித்  தீவிரவோதிகள் வலுக்கட்டோய ோகத் திணித்துவிட்டுப் மபோன 
துப்போக்கிரயத் ோன் பிறகு  ன் ரபக்குள் இருந்து மபோலீஸ் எடுத் து 
என்று என்னிடம் கூறினோன் ஆதிவோசி எமகடி. அர  என்னோல் உறுதி 
தசய்ய முடியவில்ரல. ஆனோல், அவனுக்குத் துப்போக்கியோல் எப்படி 
சுடுவது என்றுகூட த ரியோது என்பது ோன் உண்ர . அந் ப் ரபக்குள் 
திடீதரன்று துப்போக்கி வந்  ற்குக் கோரணம் அம ோக் ரோஜ்புத். அர  
 ட்டும் என்னோல் உறுதியோகச் தசோல்ல முடிகிறது! 

எப்படி? 

பண்ரண வீட்டுக்குள் துப்போக்கியுடன் புகுந்  அம ோக் ரோஜ்புத், 
த யின் ஸ்விட்ச்ரச ச யம் போர்த்து அரணப்ப ற்கு மிகச் 
சோ ர்த்திய ோக ஏற்போடு தசய்து இருக்கிறோன் என்பம  என் வோ ம். 
விேக்கு அரணந் தும் விமவக் விக்கிரோரய சுட்டுக் தகோன்ற அம ோக் 
ரோஜ்புத், ஏற்தகனமவ  ன் வசம் இருந்  புனி க் கல்ரலக் 
தகோண்டுமபோய் அங்மக இருக்கும் மகோயிலுக்குள் ரவத்துவிட்டு 
அருகிமலமய ஒளிந்து இருந் ோன். புனி க் கல்ரல எடுப்ப ற்கோக,  ன் 
ம ோளில் இருந்  ரபரய ஆதிவோசி கீமழ ரவத் மபோது, விமவக் 
விக்கிரோரயச் சுட்டுக் தகோல்லப் பயன்படுத்திய துப்போக்கிரய அந் ப் 
ரபக்குள் அம ோக் ரோஜ்புத் ரவத்திருக்க மவண்டும். இருட்டு 
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கோரண ோகவும், ப ற்றம் கோரண ோகவும் இர  ஆதிவோசி கவனிக்கத் 
 வறிவிட்டோன். 

பழிக்குப் பழி தகோரலரய முடித்துக்தகோண்டு மிகத் திறர யோக 
அம  பின் வோசல் க வின் வழிமய அம ோக் ரோஜ்புத் நழுவிச் 
தசன்றுவிட்டோன். புனி க் கல்ரலயும் தகோரல ஆயு  ோன 
துப்போக்கிரயயும் ஆதிவோசி இரேஞன் எல்லோ கட்டுக் கோவரலயும் மீறி 
எப்படியோவது தவளிமய தகோண்டுவந்து மசர்த்துவிடுவோன் என்பது 
அவனுரடய அரசக்க முடியோ  நம்பிக்ரக. ஒருமவரே மபோலீஸிடம் 
சிக்கினோலும் பரவோயில்ரல என்று நிரனத்து இருக்கலோம். ஆதிவோசிமயோ, 
மபோலீஸிடம் சிக்கிக்தகோண்டோன். அவன் ரபக்குள் இருந்து மபோலீஸ் 
எடுத்  துப்போக்கி அவரனக் தகோரலகோரனோகக் கோட்டியது. தபரிய 
இடத்துப் படுதகோரல வழக்கில் உடனடியோகத் 'துப்பு துலக்க' மவண்டிய 
கட்டோயத்தில் இருந்  மபோலீஸோர், இந்  இரேஞன்  ப்பி ஓட 
முயன்றமபோது 'என்கவுன்ட்டர்' தசய்யும் கட்டோயம் ஏற்பட்ட ோகச் 
தசோல்லி, வழக்ரக சுலப ோக மூடும் மவரலயில் இறங்கிவிட்டோர்கள்! 

ஜனோதிபதி அம்ர யோர் அவர்கமே... 

இதில் தபரும்போலோன வி யங்கள் ஆதிவோசி எமகடியிடம் 
மபசிய ன் மூலம் நோன் அறிந்துதகோண்டரவ. மவறு சில விவரங்கள் 
தடல்லி மபோலீஸ் வட்டோரத்தில் அறிந் ரவ...  ற்ற சில வி யங்கள் 
ரோஜஸ் ோனில் உள்ே என் பத்திரிரக நண்பர்கள் மூலம் துப்பறிந் ரவ. 
அம ோக் ரோஜ்புத்துக்கு, விமவக் விக்கிரோய் மீது உள்ே 'ம ோட்டிவ்' 
ஒன்மற மபோதும்... உரடந்  துண்டுகேோக சி றிக்கிடக்கும் கோட்சிகரே 
ஒட்டரவத்துப் போர்க்க முடியும்! 

இர  எல்லோம் நோன் தசோல்வ ோல்... என் மீது தவவ்மவறு 
 ரப்புகளில் இருந்து அவதூறு வழக்குகள் போயும் என்பது எனக்குத் 
த ரியும். அதுபற்றிய கவரலகரே ஒதுக்கிவிட்டுத் ோன் உங்களுக்கு 
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இர  எழுதுகிமறன். லட்சக்கணக்கோன வோசகர்களின் போர்ரவக்கும் 
அச்சில் ஏற்றுகிமறன். 

வழக்கு என் மீது போயட்டும்... ரக விலங்கு ம டி வரட்டும். உண்ர  
தவளிச்சத்துக்கு வரு ோனோல், அது ஒன்மற மபோதும்... அருண் 
அத்வோனியோகிய நோன் பத்திரிரகயோேன் என்ற பணிரயத் ம ர்ந்து 
எடுத்  ற்குப் பலன் கிட்டிய ோகத் திருப்தி அரடமவன்! 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
உத் ரப் பிரம ச உள்துரற அர ச்சரின்  கன் விமவக் 

விக்கிரோயின்  ரணம் நோதடங்கும் பரபரப்போகிறது! 

பிமரக்கிங் நியூஸ் 

ஏப்ரல் 2...  தியம்  ணி 15:37... ஐ.டி.என். 
த ோரலக்கோட்சியில்... 

பர்க்கோ  ோஸ்: ''இதுவரர இந்  ம சம் இப்படி ஒரு  ருணத்ர ச் 
சந்தித்து இருக்கு ோ என்பது சந்ம கம் ோன். புலனோய்வுப் 
பத்திரிரகயோேர் அருண் அத்வோனி, ஜனோதிபதிக்கு எழுதிய கடி ம் நம்ப 
முடியோ  திருப்பங்கரே உண்டோக்கி இருக்கிறது. இன்று கோரல பத்திரிரக 
மூல ோகவும்  க்கரேச் தசன்றரடந்  அந் க் கடி த்தின் உண்ர கள் 
நோட்ரடமய குலுக்கி இருக்கிறது! 

 ஆதிவோசி எமகடி மீது நக்ஸரலட் என்று முத்திரர குத்தி 
அநியோய ோகச் சுட்டுக் தகோன்ற மபோலீஸோர் மீது கடும் நடவடிக்ரக 
எடுக்கப்பட்டு உள்ேது. தடல்லி  ோநகர மபோலீஸ் கமி னரும் சஸ்தபண்ட் 
தசய்யப்பட்டு உள்ேோர். த ஹ்ரூலி கோவல் நிரலயத்தின் வோசலில் 
இப்மபோது இருக்கும் ந து நிருபர் ஜதின்  கோஜன் என்ன கூறுகிறோர் 
என்று கவனிப்மபோம்...'' 

ஜதின்  கோஜன்: ''பர்க்கோ... மபோலீஸ் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ே 
நடவடிக்ரககள் மபோ ோது என்றும், ம லும் 
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கடுர யோன நடவடிக்ரககள் மகோரியும் கோவல் நிரலயத்ர   க்கள் 
முற்றுரக இட்டிருக்கிறோர்கள். இம  த ஹ்ரூலி ஏரியோரவச் மசர்ந்  
குடிரசப் பகுதி  க்கள் ோன் இந் ப் மபோரோட்டத்ர  நடத்துகிறோர்கள். 
ஆச்சர்ய ோன வி யம் என்னதவன்றோல், இந் க் கூட்டத்துக்குத் 
 ரலர   ோங்கி மகோ மிட்டுக்தகோண்டு இருப்பது - 'த ோரபல்' 
முன்னோ... ஆதிவோசி எமகடி ரகது தசய்யப்பட்ட அம  விமவக் விக்கி 
ரோய் தகோரல வழக்கில் சந்ம கத்தின் அடிப்பரடயில் ரக ோகி, பிறகு 
விடு ரல தசய்யப்பட்ட இரேஞர் ோன் இந்  'த ோரபல்' முன்னோ...'' 

பர்க்கோ: ''மபோரோடுபவர்களின் முக்கியக் மகோரிக்ரக என்ன?'' 

ஜதின்: ''ஏரழக்கு ஒரு நீதி... பணக்கோரனுக்கு ஒரு நீதி என்பர  
இனிம லும் தபோறுக்க  ோட்மடோம் என்று கூறும் இந் க் 
குடிரசவோசிகளுக்கு, தடல்லி  ோநகர  க்கள்  த்தியில் ஆ ரவு கூடி 
வருகிறது. மநரம் ஆக ஆக ,மபோலீஸ் ஸ்மட ன் வோசலில் பல  ரப்பு 
 க்களும் கூடி மகோ மிடத் த ோடங்கி இருக்கிறோர்கள். பத்திரிரகயோேர் 
அருண் அத்வோனி எழுதி வரும் கட்டுரரத் த ோடரின் விரேவோகமவ 
இந் ப் புரட்சி தவடித்து இருப்ப ோகக் கோவல் துரறயினர் கவரலமயோடு 
மபசுகிறோர்கள். இ ற்கிரடமய, இந் க் கோவல் நிரலயத்துக்கு வந்து 
இறங்கி இருக்கும் தடல்லி  ோநகர மு ல்வரர  க்கள் சூழ்ந்துதகோண்டு 
மகோ மிடுகிற கோட்சிரயத் ோன் இப்மபோது நீங்கள் போர்க்கிறீர்கள். 'வசதி 
பரடத்   னி ர்கள் மீது பதிவோகி... பிறகு பல்மவறு தநருக்கடிகேோல் 
ரகவிடப்பட்ட பல வழக்குகரே  றுபடி விசோரரணக்கு எடுத்துக் தகோள்ே 
மவண்டும்!’ என்று மு ல்வரிடம் வோக்குறுதி மகட்கிறோர்கள்  க்கள். 
மு ல்வரும், அது குறித்து  ந்திரிசரபயில் விவோ ம் நடத்திவிட்டு, மிக 
விரரவிமலமய அறிவிப்பு தவளியிடுவ ோகக் கூறுகிறோர், பர்க்கோ...'' 

பர்க்கோ: ''எமகடி 'என்கவுன்ட்டர்' விவகோரத்தில் இப்மபோது சம்ப்பி 
என்று ஒரு தபண்ரணப்பற்றியும் பரபரப்போக தசய்திகள் வந் படி 
இருக்கிறம , ஜதின்...'' 
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ஜதின்: ''ஆ ோம் பர்க்கோ... எமகடிரய இந் ப் தபண் கோ லித்து 
இருக்கிறோள். மபோபோல் வி  வோயுக் கசிவின்மபோது போதிக்கப்பட்டவர்களில் 
இவளுரடய  ோயோரும் ஒருவர். அந்  கசிவு பயங்கரத்துக்குப் பிறகு 
பிறந்  குழந்ர யோன சம்ப்பிக்கு இரு கண்களிலும் போர்ரவ கிரடயோது. 
முகத்திலும் பல்மவறு வி  ோன போதிப்புகள் பிறந் மபோம  கோணப்பட்டன. 
குரூர ோன முகத் ம ோற்றத்ம ோடு இருந் மபோதும், இவரே  ன ோரக் 
கோ லித்து இருக்கிறோன் ஆதிவோசி எமகடி. தீவுக்குத் திரும்பும்மபோது 
 ன்மனோடு அவரே அரழத்துச் தசல்வ ோக வோக்குறுதியும் தகோடுத்து 
இருக்கிறோன். 'த ோரபல்' முன்னோவின் வேர்ப்புத்  ங்ரகயோன இந்  
சம்ப்பியும் இப்மபோது  க்கமேோடு மசர்ந்து மபோரோட்டக் கேத்தில் 
நிற்கிறோள். மபோபோல் பயங்கரம் த ோடர்போக நஷ்ட ஈடு மகட்டு 
நீதி ன்றத்தில் மபோரோடிக்தகோண்டு இருக்கும்  ன்னோர்வ அர ப்புகளின் 
போர்ரவ இப்மபோது சம்ப்பி மீது விழுந்து இருக்கிறது. அவளுரடய 
கண்களுக்கு அறுரவ சிகிச்ரச மூலம் போர்ரவ வரச் தசய்யவும், 
முகத்துக்கு பிேோஸ்டிக் சர்ஜரி தசய்து சரியோக்கவும் நன்தகோரட திரட்டும் 
பணியில் உடனடியோக இந் த்  ன்னோர்வ அர ப்புகள் இறங்கிவிட்டன. 
இம ோ, இந்  ஸ்போட்டிமலமய நிதி உ வி கணிச ோக மசரத் த ோடங்கி 
இருக்கிறது...'' 

பர்க்கோ: ''பணத்தின்  கிப்போல் நீதிரய உருக்கப் போர்க்கும் 
தசயலுக்கு  க்கள்  த்தியில் கிேம்பி இருக்கும் இந்  எதிர்ப்பு, 
அரசோங்கத்ர  அரசத்துப் போர்க்கு ோ? அடுத் டுத்து பல 
ஆமரோக்கிய ோன விரேவுகரே உண்டோக்கு ோ? இன்றிரவு ஒன்பது 
 ணிக்கு ந து 'எரியும் பிரச்ரனகள்' நிகழ்ச்சியில் பிரபலங்கள் 
கலந்துதகோள்ளும் விவோ த்தில் விேக்க ோகப் போர்க்கலோம்!'' 

ஸ்டிங் ஆபமர ன் 

''ஐயோவுக்கு வணக்கம்! தரோம்ப நோேோச்சு, உங்கரே மநரில் 
போர்த்து!'' 
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''வோங்க சிங்கோனியோ... உக்கோருங்க... அரசியல் மபோர்க் கேத்துல 
உள்மேயும் தவளிமயயும் எதிரிகமேோட யுத் ம் நடத் மவ மநரம் சரியோக 
இருக்குது. உங்கரே  ோதிரி த ோழில் அதிபர்கரே சந்திக்க எங்மக 
மநரம் இருக்கு?'' 

''நடக்கிற வி யங்கரேப் போர்க்கும்மபோது, உங்க பக்கம் எல்லோம  
தஜயம் ஆகிட்டு வருதுன்னு புரியுது. எவ்வேவு சந்ம ோ  ோ இருக்கு 
த ரியு ோ!'' 

''நல்லோ தசோன்னீங்க... மீண்டும் மீண்டும் மு ல்வர் ப விக்கு 
வந் மபோத ல்லோம் அரடயோ  ஒரு  கிழ்ச்சிரய, இப்ப நோன் 
அனுபவிச்சுகிட்டு இருக்மகன்...'' 

''உங்களுக்கு எதிரோப் புரட்சி பண்ணி, மு ல்வர் ப விரயப் பிடிக்கப் 
போர்த்  தஜகன்னோத் ரோய் இப்மபோ வரகயோ  ோட்டிக்கிட்டு தஜயிலுக்குப் 
மபோனது யோரும  எதிர்போர்க்கோ  திருப்பம் ோன்! ஐயோ... அவமரோட 
தசோந்   கன் தசத்துப்மபோன வழக்கில் சிக்கோட்டியும் மவறு பல தகோரல 
வழக்குகளில் த ோத்  ோ  ோட்டிக்கிட்டோமர... இம ோட அவருரடய 
அரசியல் வோழ்க்ரக அஸ் மிச்சுப் மபோச்சுனு ோன் தவளியிமல 
மபசுறோங்க...'' 

''அது  ட்டு ோ... தஜகன்னோத் ரோய்கூட மசர்ந்து என்ரனக் 
கவிழ்க்கப் போர்த்  எங்க கட்சி எம்.எல்.ஏ. அத் ரன மபரரயும் த ோத்  ோ 
கட்டம் கட்டப் மபோமறன்... அவங்க ம மல இருக்கிற பல வரக 
வழக்குகரேக் கோரணம் கோட்டப்மபோமறன். கட்சிரய 
சுத் ப்படுத்துறதுக்கோகத் ோன் இர ச் தசய்யமறன்னு  க்கரே மஜோரோ 
நம்பதவச்சிடுமவன். இப்ப கோத்து என் பக்கம் பல ோ வீசுது...'' 

''இன்னிக்கு கோரலயில் தவளியோன ' ோர்னிங் மபோஸ்ட்' 
பத்திரிரகயில் கருத்துக் கணிப்பு போர்த்தீங்கேோய்யோ... கிரிமினல் 
அரசியல்வோதிகளுக்கு எதிரோக நீங்க குரல் தகோடுப்பர த் த ோடர்ந்து, 
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 க்கள்  த்தியில் உங்கமேோட இம ஜ் பத்து தபர்சன்ட் கூடியிருக்கிற ோ, 
அந் க் கணிப்பு தசோல்லுது!'' 

 
(தவடிச் சிரிப்மபோடு) ''அ ோன் தசோன்மனமன... கோத்து நம்  பக்கம் 

அடிக்குதுன்னு!  ோ ோக்கரே தவச்சுக்கிட்டு அந்  தஜகன்னோத் ரோய், 
 ன்மனோட அரசியல் வோழ்க்ரகரயப் பலப்படுத்திக்கலோம்னு நிரனச்சோன். 
மநருக்கு மநரோ எனக்மக சவோல் விட்டோன்னோ போருங்கமேன்... இப்ப 
அவனுக்குப் புரிஞ்சிருக்கும் - என்மனோட அரர நூற்றோண்டு அரசியல் 
அனுபவத்துக்கு முன்னோடி, அவமனோட  ோ ோயிஸம் எல்லோம் தூசுன்னு! 
உள்துரற அர ச்சர் ப வியில் இருந் ோ... மபோலீரஸ தவச்சுக்கிட்டு 
என்ன மவணோ விரேயோடலோம்னு திமிரு அவனுக்கு. ஆனோ, அவனுக்குத் 
த ரியோது... அம  மபோலீரஸ தவச்சு மூணு வரு  ோ அவமனோட 
மபோரன நோன் ஒட்டுக்மகட்டுக்கிட்டு இருக்மகன்னு!'' 

''ஐயோ, அருண் அத்வோனினு ஒருத் ன் கட்டுரர எழுதிக்கிட்மட 
இருக்கோமன... அவனுக்கு இந்  தடலிமபோன் மடப்ரப 
அனுப்பிதவச்சது...?'' 
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(மீண்டும் தவடிச்சிரிப்பு) ''மவற யோரு... சர்வமும் நோமன! 
மநர்ர யோன நல்ல பத்திரிரகக்கோரங்க எப்பவும  
அரசியல்வோதிகளுக்குத் த ோல்ரல ோன். ஆனோ, என்ரன  ோதிரி புத்திசோலி 
அரசியல்வோதிகள் நிரனச்சோ,  ங்கமேோட எதிரிகரே ஒழிக்கிறதுக்குப் 
பத்திரிரகக்கோரங்கரே பக்கோவோ யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்  
ஆடிமயோ பதிரவ எல்லோம் ஒரு  ோநிலத்ம ோட மு ல்வமர  னக்கு 
அனுப்பி தவச்சிருப்போருன்னு அந்  அருண் அத்வோனி கனவுலகூட 
கற்பரன பண்ணி இருக்க  ோட்டோன். அது த ரிஞ்சோ என்ரனயும் 
மசர்த்து மசத்துக்குள்மே இழுத்துடுவோன்!'' 

''ஐயோ... உங்க கட்சிக்கோக நோன் எவ்மேோ நிதிரய அள்ளிக் 
தகோடுத்து இருக்மகன்னு உங்களுக்மக த ரியும். வரப்மபோற தபோதுத் 
ம ர் ல்மலயும் இருபது த ோகுதி வரரக்கும் எல்லோ தசலரவயும் நோமன 
கவனிச்சிக்கமறன். ஆனோ, விமவக் விக்கிரோய் தகோரல விவகோரத்துல 
எனக்கு ஒரு உ வி நீங்க தசய்யணும்...'' 

''மயோவ் சிங்கோனியோ... என்ன குழப்பமற..? உனக்கும் அந் க் 
தகோரலக்கும் என்னய்யோ சம்பந் ம்?'' 

''ஐயோ, விக்கிரோரயக் தகோரல தசஞ்சது அம ோக் ரோஜ்புத்னு ஒரு 
தவல்ஃமபர் ஆபீஸர் ோன் அப்படினு அருண் அத்வோனி எழுதுறர ப் 
போர்த்திருப்பீங்க... அந்  ஆதிவோசிரய என்கவுன்ட்டர் பண்ணம ோட 
விவகோரம் ஓய்ஞ்சுமபோகும்னு போர்த் ோ, இப்ப ஜனோதிபதி வரரக்கும் 
விவகோரம் மபோயிருக்கு. அம ோக் ரோஜ்புத்ர  இந்  விவகோரத்துல 
இருந்து நீங்க ோன்யோ எப்படியோச்சும் கோப்போத் ணும்...'' 

''அண்ணி தசோன்னதுக்கோக பழி வோங்கத் ோன் இந் க் தகோரலரய 
அம ோக் ரோஜ்புத் தசஞ்ச ோ அருண் அத்வோனி எழுதுறோமன... அப்ப 
அது உண்ர  ோனோ? அந்  ரோஜ்புத்துக்கும் உனக்கும் என்னய்யோ 
சம்பந் ம்?'' 

www.t.me/tamilbooksworld

www.t.me/tamilbooksworld



www.t.me/tamilbooksworld

 

''நோனும் ரோஜஸ் ோன்கோரன் ோன்னு உங்களுக்குத் த ரியும். 
சோ ோரணக் குடும்பத்துல அங்மக பிறந்து வேர்ந் வன்யோ நோன்... அந்  
அம ோக் ரோஜ்புத் குடும்பம் எங்க குடும்பத்துக்கோக எவ்மேோ உ விகரே 
அந் க் கோலத்துல தசஞ்சிருக்குன்னு தவச்சிக்மகோங்கமேன்... இப்ப  ன் 
மபரு ஜனோதிபதி வரரக்கும் மபோயிட்ட ோல, அம ோக் ரோஜ்புத் என்கிட்மட 
வந்து க றி அழுவுறோன். எப்படியோச்சும் இதுல இருந்து மீட்கும்படி 
மகக்குறோன்!'' 

(சிறு அர தி) ''நன்றிக்கடன், நட்பு அப்படின்னு எதுக்குய்யோ 
வம்ரப இழுத்துப் மபோட்டுக்குமற?'' 

''இல்லீங்கய்யோ... அவரன நீங்க மீட்டுக் தகோடுத் ோ, பதிலுக்கு 
அவன் ஒண்ணு தகோடுக்குற ோ தசோல்றோன். விரல  திப்மப இல்லோ , 
எல்லோ அதிர்ஷ்டங்கரேயும் தகோண்டுவந்து மசர்க்குற, அபூர்வ 
சிவலிங்கம் இப்ப அவன்கிட்மட ோன் இருக்குது. அது உங்ககிட்மட 
வந்துட்டோ, அதுக்கப்புறம் வோழ்நோள் முழுக்க நீங்க ோன்யோ உ.பி-க்கு 
மு லர ச்சர்! உங்கரே எந் க் தகோம்பனும் தநருங்கக்கூட முடியோ படி 
 டுக்குற சக்தி அந்  சிவலிங்கத்துக்கு இருக்கு...'' 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 உத் ரப் பிரம ச மு ல்வரிடம், அம ோக் ரோஜ்புத்ர , விமவக் 
விக்கி ரோய் தகோரல வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க மவண்டுகிறோர் 
த ோழில் அதிபர் சிங்கோனியோ. அ ற்குப் பரிசோக அபூர்வ 
சிவலிங்கம் ஒன்ரறத்  ருவ ோகச் தசோல்கிறோர்! 

கோ லுக்கோகக் தகோரல? 

''சிவலிங்கம்னோ... பண்ரண வீட்டுல அந்  ஆதிவோசி எமகடிரய 
மபோலீஸ்  டக்கும்மபோது, அவன் ரபக்குள்மே இருந்து ரகப்பற்றின ோச் 
தசோல்றோங்கமே... அதுவோ? அர த் ோன் மபோலீஸ் இப்ப கஸ்டடியில் 
தவச்சிருமக.’' 

''அது அப்படி இல்லீங்கய்யோ... அருண் அத்வோனிமய அந்  
வி யத்துல  ப்போத் ோன் த ரிஞ்சுதவச்சிருக்கோன். ஆதிவோசி ரகக்குப் 
மபோனது அம   ோதிரி அம ோக் ரோஜ்புத் தசஞ்சுதவச்ச மபோலி லிங்கம். 
ஒரிஜினல் இம ோ என்கிட்மட இருக்கு போருங்க!'' 

(சிறு இரடதவளி) 

''அமடங்கப்போ... ரகயில் எடுத்துப் போர்க்கும்மபோம  
உடம்புக்குள்மே ஏம ோ பண்ணும ய்யோ... இப்படி ஒரு கல்ரல நோன் 
வோழ்க்ரகயில் போர்த் ம  இல்ரல. அது சரி... ஏம ோ தபோடி ரசஸ்ல 
புரியோ  போர யில் இந்  சிவலிங்கக் கல் ம மல ஏம ோ 
எழுதியிருக்கும ... அது என்ன?'' 
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''உலகத்தின் மு ல்  னு ன் ோன் இர  எழுதின ோ, அந்  'ஓங்மக' 
ஆதிவோசிகள் நம்புறோங்கய்யோ... 'இன்தகடோயி'னு தசோல்ற இந்  புனி க் 
கல் ோன் இந்  உலகத்திமலமய  னி ன் ரகயோண்ட மிகப் பரழர யோன 
தபோருள். இதுக்கு விரல  திப்மப தசோல்ல முடியோதுய்யோ!'' 

''சரிய்யோ! நீயும் தரோம்பவும் தகஞ்சுமற... உன்மனோட ஃமபமிலி 
ஃப்தரண்ரட எப்படியோச்சும் இந்  மகஸ்ல சிக்கோ  தவளிமய 
எடுத்துடுமவோம்!'' 

''பிரச்ரன இல்லோ  இர ச் தசய்ய முடியு ோய்யோ? அந்  அருண் 
அத்வோனி ஏடோகூட ோ எல்லோத்ர யும் எழுதி சிக்கல் 
பண்ணிட்டோமனய்யோ...'' 

 

''உனக்மக த ரியோ  ஒரு 
வி யத்ர  இப்ப நோன் தசோல்லவோ... 
உன்மனோட ஃமபமிலி ஃப்தரண்டு 
இருக்கோமன - அந்  அம ோக் 
ரோஜ்புத்... இருட்டுல அவன் சுட்ட குண்டு 
விமவக் விக்கி ரோய் ம மல போயமவ 
இல்ரல. அது குறி  வறிப்மபோச்சு. 
அந்  ைோல்ல ஒயின் போட்டில்கரே 
அடுக்கிரவக்கிற  ர அல ோரிக்குள்மே 
மபோய் தபோத்துக்கிட்டு நின்னுடுச்சு. 
அந்  குண்டு தவளிப்பட்ட 
துப்போக்கிரயத் ோன் ஆதிவோசி 
எமகடிமயோட ரபயில் மபோட்டுட்டு 
இவன் எஸ்மகப் ஆகியிருக்கோன், 

புரியு ோ? விக்கி ரோய் உடம்புல போய்ஞ்து மவற ஒருத் ர் சுட்டது! 
இருந் ோலும், அந்  குண்டு தவளிப்பட்ட துப்போக்கிரயக் கண்டுபிடிக்கோ , 
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இர  மபோலீஸோல் நிரூபிக்க முடியோது. அ ோன், அந்  ஆதிவோசி ோன் 
சுட்ட ோ தசோல்லி மகரஸ முடிக்க முடிவு பண்ணோங்க. அதுக்கு முந்தி 
அந்  ஆதிவோசி கர ரயயும் உ ோரோ முடிச்சிட்டோங்க!'' 

 ''ஐயோ, தரோம்பப் பிரமிப்போ இருக்குதுங்கமே... நம்பமவ 
முடியரலங்கமே...'' 

''ஆ ோய்யோ... நிஜ ோமவ உன் ஃப்தரண்டு இந் க் தகோரலரய 
பண்ணமல. தடல்லி மபோலீஸ் கமி னர் இருக்கோமர... அந்  ஆளு 
என்மனோட  னிப்பட்ட நண்பர். அந்  ஆளுக்கு நோன் எவ்வேமவோ 
தசஞ்சிருக்மகன். அந் ோளு ோன் இந்  விவரம் எல்லோம் என்கிட்மட 
தசோன்னோர்.'' 

''அப்படின்னோ, நிஜ ோமவ விக்கி ரோரய சுட்ட ஆரே மபோலீஸோல் 
ஆஃப் தி ரிகோர்டோக்கூட கண்டுபிடிக்க முடியோதுங்கேோ?'' 

''ஆனோ, நோன் கண்டுபிடிச்சிட்மடன்யோ... விக்கி ரோரயச் சுட்டது 
யோரு த ரியு ோ? அவமனோட தசோந் த்  ங்ரக ரீத்து ரோய்!'' 

'' ரல சுத்துதுங்கமே...'' 

''உன்கிட்மட பணம் இருக்கிற அேவுக்கு மூரே இல்ரல... அ ோன் 
பிரச்ரனமய. ஆனோ, நோன் தஜகன்னோத் ரோமயோட வலது கரத்ர மய 
என் உேவோளியோ தவச்சிருந்ம ன். அவன் மூல ோகத் ோன் இத ல்லோம் 
எனக்குத் த ரிஞ்சது... இப்ப நோன் தசோல்லப்மபோற வி யம், அந்  
தஜகன்னோத் ரோய்க்மக இன்னி வரரக்கும் த ரியோது... அ ோன் இதுல 
பியூட்டி!'' 

(அர தி) 

''மு ல்ல இருந்ம  வர்மறமன... மசோட்டு மலோச்சன் அப்படின்னு ஒரு 
ரவுடிப் பயரலப் பத்தி நீ மகள்விப்பட்டிருக்கியோ?'' 
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''நம்   ோநிலத்துலயும், தடல்லியிமலயும்  ோறி  ோறி கிரரம் 
பண்ற ோ பத்திரிரகயில் எழுதிக்கிட்மட இருப்போங்கமே... தபரிய 'மகங்' 
லீடர்னு தசோல்வோங்கமே... அவனோ?'' 

''அவமன ோன்! தஜகன்னோத் ரோய் எப்படி முக் ோர் அன்சோரிரய 
தவச்சுக்கிட்டு சில மவரலகரேப் போர்த் ோமரோ... அம   ோதிரி எனக்கும் 
தகோஞ்சம் கோரியங்களுக்கு அப்பப்ப ஆள் ம ரவப்படும். அர  இந்  
மசோட்டு மலோச்சன் கச்சி  ோ முடிச்சுக் தகோடுப்போன். என்ன பண்றது... 
மு லர ச்சரோ இருந் ோலும், சந் டி இல்லோ  சில குரடச்சல்கரேச் 
ச ோளிக்க இந்   ோதிரி ரவுடி நோய்கமேோட தைல்ப் ம ரவப்படும ... 
இந்  மசோட்டு மலோச்சன் தகோஞ்ச நோரேக்கு முந்தி ஒரு 
மகோடீஸ்வரமனோட குழந்ர ரயக் கடத்தி பணம் மகட்டு மிரட்டி 
இருக்கோன். மகட்ட பணத்ர  தடல்லியில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்குப் 
பக்கத்துல குப்ரபத் த ோட்டியில மபோட்டுட்டு குழந்ர ரய மீட்டுக்கச் 
தசோல்லி இருக்கோன். குழந்ர ரயப் தபத் வனும், தபட்டிரயப் மபோட்டுட்டு 
 கவல் தசோல்லி இருக்கோன். மசோட்டு மலோச்சன் ஆளுங்க மபோயி அந் ப் 
தபட்டிரய எடுக்கறதுக்குள்மே... முன்னோ அப்படிங்கிற ஒரு  த ோரபல் 
திருடன் மபோய் அர  எடுத்திட்டோனோம்! அ ோன்யோ... விக்கி ரோய் 
தசத் தும  அந்  பண்ரண வீட்டுக்குள்மே மபோலீஸ் பிடிச்சும ... அந்  
ஆறு மபர்ல ஒருத் ன்!'' 

''ஓ, 'த ோரபல்' முன்னோ அப்படினு மபோலீஸ் தசோல்லும ... அவனோ? 
ஐயோ, குப்ரபத் த ோட்டியிமல பணம் அங்மக இருக்குதுனு இந்  
த ோரபல் திருடனுக்கு எப்படித் த ரியும்ங்க?'' 

''பணம் எடுக்குறதுக்கோக கோர்ல கிேம்பிப் மபோய்க்கிட்டிருந்  மசோட்டு 
மலோச்சன் ஆள் ஒருத் மனோட த ோரபரலத்  ற்தசயலோ இந்  திருடன் 
அடிச்சிருக்கோன். ஆள்  ோறோட்டம் த ரியோ , மசோட்டு மலோச்சன் அந்  
த ோரபல் மூல ோ  ந்  இன்ஸ்ட்ரக்ஷரன 'உம்' தகோட்டிக் மகட்டுக்கிட்டு, 
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கதரக்டோ மபோய் அந்  சூட்மகரஸ அடிச்சிட்டோன். 75 லட்சத்ர  
 ன்மனோட குடிரசக்குள் பதுக்கி தவச்சிருந் ோனோம்!'' 

''சினி ோ  ோதிரிமய இருக்குதுங்கமே...'' 

''மசோட்டு மலோச்சன் இருக்கோமன... அவன் அப்படி இப்படி கண்ணி 
தவச்சு, அந்  த ோரபல் திருடன் முன்னோமவோட குடிரசரயக் 
கண்டுபிடிச்சிட்டோன். அந் ப் பயமலோட ரக கோரல முறிச்சுப் மபோட்டுட்டு 
பணத்ர  மீட்டுக்கிட்டு வந் ோனுங்கேோம் மசோட்டுமவோட ஆளுங்க! மவற 
ஒரு அரசன்த ன்ட்டுக்கோக கூப்பிடுறப்ப... அந்  மசோட்டு பயமல 
என்கிட்மட உேறுனது ோன் இது!'' 

''ஆனோ, இதுல தஜகன்னோத் ரோமயோட தபோண்ணு ரீத்து ரோய் எங்மக 
வருதுங்க?'' 

''தசோன்னோ ஆச்சரியப்படுமவ... இந்  த ோரபல் திருடரன அந்  
ரீத்து ரோய் லவ் பண்ணி இருக்குது. இந்  வி யத்ர  எனக்கு 
தசோன்னது, தஜகன்னோத் ரோய் வீட்டுலமய நோன் தவச்சிருந்  உேவோளி!'' 

''சரிங்க...'' 

''அந் ப் ரபயமனோட மசர்ந்து ஊரரவிட்மட ஓடிப் மபோறதுக்கு ரீத்து 
ரோய் திட்டம் மபோட்டிருக்குது. அர த் த ரிஞ்சுகிட்டோன் அவங்க 
அண்ணன் விக்கி ரோய். அவனும், அவங்க அப்போ தஜகன்னோத் ரோயும் 
மசர்ந்து இந் ப் தபோண்ரண அடி பின்னிட்டோங்கேோம். இந்  ச யம் 
போர்த்து த ோரபல் திருடரன மசோட்டுமவோட ஆளுங்க அடிச்சுப் 
மபோடவும்...  ன்மனோட அண்ணன் விக்கி ரோய் ோன் ஆள் தவச்சு 
அடிச்சிட்ட ோ அந் ப் தபோண்ணு நிரனச்சிடுச்சோம். கோ ல் ோன் 
கன்னோபின்னோனு கண்ரண  ரறக்கும ... மபோற மபோக்குல  ன் 
அண்ணரனப் மபோட்டுத்  ள்ளிட்டு, இந்  த ோரபல் திருடமனோட மசர்ந்து 
ஓடிப் மபோகத் திட்டம் மபோட்டிருக்கு. அ ோன், போர்ட்டி நடந்  ரோத்திரி  ன் 
கோ லரனயும் பண்ரண வீட்டுக்கு வரச் தசோல்லி பின் க ரவத் 
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திறந்துவிட்டிருக்கு. தரண்டு மபர்ல யோரோச்சும் ஒருத் ர் சோன்ஸ் 
கிரடச்சதும் சுடுறது... அப்படிமய ஓடிப் மபோயிடுறது... இ ோன்யோ 
திட்டம்.'' 

(அர தி) 

''த ோரபல் திருடனுக்கு சுடறதுக்கு சோன்ஸ் கிரடக்கரலமபோல 
இருக்கு. ஆனோ, அந் ப் தபோண்ணு  யோரோ தவச்சிருந்  மவதறோரு 
துப்போக்கியோல கதரக்டோப் மபோட்டுத்  ள்ளிட்டு,  னக்கு தரோம்பவும் 
பழக்க ோன அந்  வீட்டுக்குள்மேமய துப்போக்கிரயப் பக்கோவோ 
 ரறச்சுதவச்சிடுச்சு. அ ோன், மபோலீஸ் எவ்வேவு ம டியும் அந்  ஆறு 
துப்போக்கிகரேத்  விர மவற ஒண்ணும் சிக்கரல!'' 

''ஐயோ, இப்படி எல்லோம் நடத்திருக்கு ோ?'' 

''தஜகன்னோத் ரோயும் அவன்  கனும் பண்ற பல க்ரரம்களுக்குத் 
துரணயோ இருந் ோலும், சின்னக் குழந்ர யில இருந்ம  அந்  ரீத்து 
ரோரயத் தூக்கி வேர்த்  ஆளுய்யோ நோன் தசோல்ற உேவோளி! அந் ப் 
தபோண்ணு ம மல உள்ே போசத் ோமல, அவளுக்மக த ரியோ  
அவளுக்குப் போதுகோப்போக் கண்கோணிச்சுகிட்டு இருப்போன்மபோலிருக்கு. 
புள்ரே தசத்து, அப்பனும் தஜயிலுக்குப் மபோயிட்ட ோமல... 
'இப்படித் ோன்யோ நடந்திருக்கணும்... ஆனோ, நோரேக்மக அந் ப் 
தபோண்ரண மபோலீஸ் தநருங்கிடோ ப் போர்த்துக்மகோங்க'ன்னு என்கிட்மட 
மகட்டுக்கிட்டோன்!'' 

''அப்ப, அம ோக் ரோஜ்புத்துக்கு பிரச்ரன ஒண்ணும் 
இல்ரலங்கேோ..?'' 

''நோன் தசோல்ற வரரக்கும்  ரல ரறவோ இருக்கச் தசோல்லு! 
தசத்துப்மபோன ஆதிவோசிரய தவச்மச மகரஸ மபோலீஸ் முடிச்சிடும். 
அதுக்கு அப்புறமும் எந் ப் பிரச்ரனயும் வரோ  நோன் போர்த்துக்கமறன்... 
அம  ச யம், என்ன ோன் என் எதிரியோ இருந் ோலும், அவமனோட 
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தபோண்ரண இதுல  ோட்டிக் தகோடுக்க எனக்கும் இஷ்டம் கிரடயோது. அவ 
லவ் பண்ற அந்  த ோரபல் திருடனுக்கு திடீர்னு சினி ோ சோன்ஸ் மவற 
அடிச்சிருக்கோம ... தரண்டு மபரும  கல்யோணம் பண்ணிக்கிட்டு 
சந்ம ோ  ோ இருக்கட்டும்னு என் உேவோளி மூல ோ ஆசீர்வோ ம் 
பண்ணிட்மடன்!'' 

''ஐயோ இந்  லிங்கம்...?'' 

''என் வீட்ரடவிட போதுகோப்போன, தகௌரவ ோன இடம் இதுக்கு மவற 
என்ன இருக்கு? டீல் ஓவர்!'' 

''உங்க மநரத்ர  தரோம்ப மநரம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு 
 ன்னிக்கணும்... புது சித ன்ட் ஃமபக்டரி பர்மி ன் சம்பந்  ோ 
மகட்டிருந்ம ன்... அதுக்கு ஒரு ஓமக தசோல்லிட்டீங்கன்னோ...'' 

''சித ன்ட் ஃமபக்டரி என்ன... தடக்ஸ்ரடல் ஃமபக்டரி பத்திகூட 
முந்தி மபசிக்கிட்டு இருந்திமய... ஜோம் ஜோம்னு த ோடங்கு. என் 
ஆசீர்வோ ம் உனக்கு எப்பவும் உண்டு! த ோழில் துரற வேர்ச்சி எந்  
அேவுக்கு முக்கியம ோ... அந்  அேவுக்கு உன்ரன  ோதிரித் த ோழில் 
அதிபர்களும் எனக்கு முக்கியம்!'' 

(தபரும் சிரிப்பு) 
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ம ோட்டிவ் 6 - அடுத்  இ ழில் முடியும் 

 
  ந்திரி  கன் விமவக் விக்கிரோரய, அவனுரடய பண்ரண 

வீட்டுக்குள் நடந்  போர்ட்டியின்மபோது சுட்டுக் தகோன்றது யோர் 
என்ற மகள்விக்கோன விரடரய தநருங்கிவிட்மடோம். இம ோ 
அ ற்கோன ஒப்பு ல் வோக்குமூலம்... 

 உண்ர ரயச் தசோல்வர விட கடின ோன கோரியம் 
உலகில் மவறு இல்ரல. விமவக் விக்கிரோய் 

தகோல்லப்பட்டர த் த ோடர்ந்து, பண்ரண வீட்டுக்குள் மபோலீஸோர் 
நடத்திய மசோ ரனயில் நோன்  ோட்டிக்தகோள்ேமவ இல்ரல. என்ரனயும் 
மபோலீஸோர் மசோதித் ோர்கள். அவர்களிடம் நோன் என் தபயரர 
என்னதவன்று தசோன்மனன் என்பது முக்கியம் இல்ரல. போர்ட்டியில் 
உணவு சப்ரே தசய்யவும்  ற்ற சர்வீஸ்கள் தசய்யவும் அரழக்கப்பட்டு 
இருந்  பணியோேர்கள் கூட்டத்தில் ஒருவனோக நோன் எப்படி கலந்ம ன் 
என்பதும் முக்கியம் இல்ரல. அ ற்தகன்மற நோன் அணிந்திருந்  சீருரட 
பற்றிய விவரங்களும் ம ரவ இல்ரல. முக்கிய ோன 'க்ளூ'... நோன் 
அணிந்திருந்   டிப்போன ஷூக்கள் ோன்! 

போர்ட்டிக்கு சர்வீஸ் தசய்ய அரழக்கப்பட்ட நட்சத்திர மைோட்டல் எது 
என்பர த் த ரிந்துதகோள்வது எனக்கு தபரிய சிர  ோக இல்ரல. 
அ னோல், முகம் த ரியோ  அந்  தவயிட்டர்கள் கூட்டத்தில் நோனும் 
ஒருவனோகக் கலந்து நட ோடுவதும் எளி ோகமவ இருந் து. 
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விமவக் விக்கிரோயின் அருகிமலமய நின்று இருந்ம ன் நோன் - 
விேக்குகள் அரணந் மபோது! மிகச் சுலப ோக, அந்  ர யிருட்டில் 
என்னோல் குறி  வறோ ல் அவரனச் சுட்டுக் தகோல்ல முடிந் து என்றோல், 
எத் ரன தநருக்கத்தில் நிற்கும் வோய்ப்பு எனக்குக் கிரடத்து இருக்கும் 
என்று போருங்கள்! 

இப்படி நோன் திடீதரன்று தசோல்வ ோல், என் மீது யோரும் 
வருத் ப்படக் கூடோது. நன்ர க்கும் தீர க்கும் இரடமய கோலம் கோல ோக 
நடக்கும் யுத் த்தில், தீர க்கோன  ண்டரனகள் எல்லோம  சட்டப்படி 
கிரடத்துவிடுவது இல்ரல. சில ச யங்களில்  ந்திரத்ர த்  ந்திரத் ோல் 
மவர் அறுக்கும் அவசியம் வரத் ோன் தசய்கிறது! 

சுருக்க ோக - தீர யின் த ோத்  உருவ ோன விமவக் விக்கிரோரயக் 
தகோன்று ஒழித்து,  ர் த்ர  நிரலநோட்டி இருக்கிமறன் நோன். 

சத்திய ோக நம்புங்கள்... அந் ப் போ கனுக்கு எதிரோக எனக்கு 
 னிப்பட்ட எந்  போதிப்பு - அ ோவது, 'தபர்சனல் ம ோட்டிவ்' சத்திய ோகக் 
கிரடயோது. 

மூச்சு முட்டக் குடித்துவிட்டு, அசுரகதியில் கோரர ஓட்டி... அவன் 
நசுக்கிக் தகோன்ற பிேோட்போரத்துக் குடும்பங்களில் நோன் ஒருவன் 
கிரடயோது.  ோன் மவட்ரட நடத்தி இவன்  ோட்டிக்தகோண்டமபோது, 
சட்டத்தின் பிடிக்குள் இவரனக் தகோண்டு வந்து... அ னோமலமய உயிரர 
இழந்  கிம ோர் ரோஜ்புத் எனக்கு எந்  வரகயிலும் உறவினமனோ, 
மவண்டியவமனோ கிரடயோது. அனு திக்கப்பட்ட மநரம்  ோண்டி  து 
சப்ரே தசய்ய முடியோது என்று  றுத்  ோல், விக்கிரோயின் துப்போக்கியோல் 
 ரணத்ர த்  ழுவிய ரூபி கில் எனக்கு சமகோ ரிமயோ, கோ லிமயோ... 
கூடப் படித்   ோணவிமயோ கிரடயோது. தகோல்லப்பட்ட அவரே நோன் 
தசய்தித்  ோள்களிலும் த ோரலக்கோட்சிகளிலும் புரகப்பட ோகப் போர்த் து 
 ட்டும் ோன்! 
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எத் ரனமயோ தகோரல வழக்குகளில் நியோயத் தீர்ப்பு வழங்கும் 
நீதிபதிகள் - தசத்துப்மபோனவர்கமேோடு எந்  வரகயிலோவது 
சம்பந் ப்பட்டு இருக்கிறோர்கேோ என்ன? தகோரல தசய்யத் ோன் ம ோட்டிவ் 
மவண்டும். நோன் தசய் து தகோரலமய அல்ல... தீர்ப்பு! அ ற்கு எ ற்கு 
ம ோட்டிவ்? 

எத் ரன குற்றங்கள் தசய்திருப்போன் அந்  விக்கிரோய்? எத் ரன 
ஊடகங்கள் அவனுரடய 
அரோஜகங்கரேப்பற்றி அலறி 
இருக்கும்! எத் ரன வழக்குகள் 
போய்ந்து இருக்கும்! ஒன்றன் பின் 
ஒன்றோக அந்  வழக்குகரே 
உரடத்துக்தகோண்டு அவன் தவளிமய 
வந் மபோது, நீதியின் மீது  க்களுக்கு 
இருக்கும் நம்பிக்ரகயும் மசர்ந்து 
அல்லவோ உரடந்துமபோனது? நீதித் 
 ரோரச ச ன்படுத்துவ ற்கு 
என்ரனப்மபோன்ற ஒரு குடி கனோவது 
மவண்டோ ோ? அ னோல் ோன் சுட்மடன் - 
தநருக்கத்தில் நின்று! 

என்ரனப் தபோறுத்  வரர, 
எந் தவோரு நோட்டின்  ரலவிதிரயயும் நிர்ணயிக்கும் இடத்தில் இருக்க 
மவண்டியது  த்திய ர வர்க்கம் ோன். அவர்கள்  னசோட்சிமய இல்லோ  
பணக்கோரர்களும் அல்ல...  வறுகளுக்கு எதிரோகப் மபோரோடும் அறிமவோ, 
ஆற்றமலோ, இல்லோ  கீழ்த் ட்டு பர  ஏரழகளும் அல்ல... பிரோன்ஸ், 
சீனோ, ரஷ்யோ, த க்ஸிமகோ, அல்ஜீரியோ, வியட்நோம்... இப்படி நோன் 
அறிந்  வரரயில் பல நோடுகளில் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர்கள் நடுத் ர 
வர்க்கத்து  க்கமே! 
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அநீதியின் தவப்பம்  ோேோ ல்,  னசோட்சியின் புழுக்கத்ர  ச ோளிக்க 
முடியோ ல், வீதிக்கு வந்து இன்று மபோரோடிக்தகோண்டு இருக்கும்  ற்ற 
சில நோட்டுப் புரட்சியோேர்களும்கூட அமநக ோக நடுத் ர வர்க்கத்து 
 க்கேோகத் ோன் இருப்போர்கள்! 

ஆனோல், இந்திய ம சத்தில் அந் ப் புரட்சி தவடிப்ப ற்கோன 
அறிகுறிகள் இன்னும் த ரியவில்ரல. அன்னோ ைஸோமர மபோன்ற சில 
அபூர்வ ோன  னசோட்சிகள் இரடயிரடமய கிேப்பும் புரட்சிப் 
தபோறிரயக்கூட, அரசியலின்  ந்திரக் கரங்கள் குயுக்தியோக 
அரணத்துப்மபோடமவ போர்க்கிறது! 

அடுத் வன் வீட்டுப் படுக்ரக அரறயில் நடப்பர , ஓட்ரட வழிமய 
போர்த்துக்தகோண்டு இருக்கிற  ோதிரி... தசோந்  நோட்டில் வலியவர்கள் 
அரங்மகற்றும் அக்கிர ங்கரே ஒரு வி  சுவோரஸ்யத்ம ோடு  ள்ளி 
நின்று போர்ப்பவர்கள் ோன் இங்மக அதிக ோக இருக்கிறோர்கள். விருப்பம் 
இல்லோ  ஒரு தபண்ரண - அடுத் வன்  ரனவிரய - 
வலுக்கட்டோய ோகப் புணர்ந்து...  ன் இச்ரசக்குப் பணியோ  அவரேக் 
கழுத்ர  தநரித்துக் தகோல்லவும் ஒருவன் துணிந்துவிடுகிறமபோது... 
க ரவ உரடத்துக்தகோண்டு உள்மே மபோய் அவரன பீஸ் பீஸோக்க 
மவண்டோ ோ? 

ஏன் அ ற்கோன துணிச்சல் இங்மக உள்ே  த்திய  ர  க்களில் 
யோருக்கும  இல்ரல? இன்று பக்கத்து வீட்டில் புகுந்து நடப்பது ோன் 
நோரே நம் வீட்டுக்குள்ளும் அரங்மகறும் என்று இவர்களுக்கு ஏன் 
புரிவம  இல்ரல? என்ரறக்மகோ ஒரு நோள்  ட்டும் தவளியில் வந்து, 
த ழுகுவத்திரய ஏந்திக்தகோண்டு மீடியோவின் மக ரோக்களுக்கு முன்னோல் 
மகோ ம் மபோட்டுவிட்டோமல... இந்  நோட்டுக்கு நம் கரடர ரய ஆற்றி 
முடித்துவிட்ட ோக அர்த்  ோ? 

யோருரடய ஓட்ரடமயோ யோமரோ ஒருத் ன் மபோட்டுவிட்டுப் 
மபோகிறோன்... இதில் எனக்கு என்ன என்று ஒதுங்கிப் மபோவ ற்கு இந்  
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 த்திய வர்க்கத் ோல் எப்படி முடிகிறது? கோசு தகோடுத்து ஓட்டு வோங்க ஒரு 
கூட்டம் வருகிறமபோது, அடித்து விரட்டோ ல் இவர்கேோல் எப்படி 
அர தியோக இருக்க முடிகிறது? பறிக்கப்படுவது யோமரோ ஒருத் னின் 
உரிர  அல்ல.... விரலக்கு வோங்கப்படுவது யோமரோ ஒருவனின் ஓட்டு 
 ட்டும் அல்ல... அது  ன்ரனயும் மசர்த்து நோரேக்கு ஆேப்மபோவது 
யோர் என்பர  நிர்ணயிக்கும் உரிர ரயத்  கர்க்கின்ற மவட்டு என்று 
ஏன் நடுத் ர வர்க்கம் தகோந் ளிப்பம  இல்ரல? 

ஆனோல், நோன் தகோந் ளித்ம ன். இ ற்கு முன்பும் பல  டரவ 
தகோந் ளித்து இருக்கிமறன். என் தகோந் ளிப்ரப என்னோல் முடிந்  
வரகயில் தவளிப்படுத்திக்தகோண்மட இருந்ம ன். முடிந் வரர, அந் க் 
தகோந் ளிப்ரப அடுத் வர்கள்  னதிலும் விர த்துக்தகோண்மட ோன் 
இருந்ம ன். ஆனோல், இப்மபோது ோன் மு ல் முரறயோக ஒரு 
தகோரலரயச் தசய்து இருக்கிமறன்! ஆ ோம், நோன் உருவோக்க நிரனத்  
தவளிப்பரடயோன புரட்சிக்கு மவண்டிய கூட்டத்ர  இப்மபோர க்குத் 
திரட்ட முடியோது என்று நிரனத்  ோல்... அ ர் த்தின் உச்சகட்ட 
உருவ ோன விமவக் விக்கிரோரயக் தகோன்மற ஆக மவண்டிய கட்டோயம் 
எனக்கு ஏற்பட்டது. 

' ர் ம் ம ோற்று, அ ர் ம்  ரல தூக்கும்மபோத ல்லோம் நோன் 
அவ ரிப்மபன்' என்பது த ய்வ வோக்கு அல்லவோ? அ னோல், இப்மபோது 
நோனும் இரறவமன! 

விக்கிரோய் மீ ோன என் தகோதிப்பு, தகோரலத் தீர்ப்போக உருதவடுக்கக் 
கோரணம், முக்கிய ோன ஒரு தடலிமபோன் மபச்சு ோன். கடந்  இரண்டு 
வருடங்கேோகமவ நோன் அவனுரடய த ோரலமபசிரய ஒட்டுக் 
மகட்டுக்தகோண்டு இருக்கிமறன் - உ.பி. உள்துரற  ந்திரி தஜகன்னோத் 
ரோயின் மபோரன மு லர ச்சர் ஒட்டுக் மகட்கிற  ோதிரி! அடுத் வர் 
மபோரன ஒட்டுக் மகட்க ஒரு  ோநிலத்தின் மு ல்வர் நிரனத் ோல், 
அவருக்கு உ வி தசய்ய உேவுத் துரற இருக்கிறது. என்ரனப்மபோன்ற 
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சோ ோன்ய நிரலயில் உள்ே புத்திசோலிகள் நிரனத் ோல், அ ற்கும் 
தடக்னோலஜி உ வத்  யோரோகமவ இருக்கிறது. 

தடல்லியின் போலிகோ பஜோருக்கு வோருங்கள்... தகோஞ்சம் பணம் 
தசலவழித் ோல், ஒட்டுக் மகட்ப ற்கு எத் ரன சுலப ோன கருவிகள் 
கிரடக்கிறது என்று கோட்டுகிமறன். 

ரூபி கில் தகோரல வழக்கில் இருந்து  ண்டரன தபறோ ல் 
 ப்புவ ற்கோக, விமவக் விக்கிரோயும் அவனுக்கோக அவன் அப்போ 
தஜகன்னோத் ரோயும் நடத்திய மபரங்களின் பதிவுகள் ோன், 'நீதிரயக் 
ரகயில் எடு' என்ற அலறலோக எனக்குள் தபோங்கிவிட்டது! 

எங்மக, எப்படி விக்கிக்கு  ரண  ண்டரன தகோடுக்கலோம்? அதில் 
சிக்கிக்தகோள்ேோ ல் எப்படி  ப்பிக்கலோம்? இர  நோன் 
மயோசித்துக்தகோண்மட இருந் மபோது ோன்...  ோர்ச் 17-ம் ம தி 
அவனுரடய மபோனில் அந்  உரரயோடரலக் மகட்க மநர்ந் து. 
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ம ோட்டிவ் 6 

 
 பண்ரண வீட்டுக்குள் நடந்  போர்ட்டியின்மபோது, விமவக் விக்கி 

ரோரய சுட்டுக் தகோன்றது யோர் என்ற மகள்விக்கோன 
ஒப்பு ல் வோக்குமூலம் த ோடர்கிறது!  

தகோரல அல்ல... தீர்ப்பு! 

 ோர்ச் 17-ம் ம தி விமவக் விக்கி ரோய் மபோனில் நோன் 
மகட்ட உரரயோடல் பதிரவ அப்படிமய உங்கள்முன் ரவக்கிமறன்..! 

''ைமலோ, விக்கி  ம்பியோ?'' 

''ஆ ோம்... முக் ோர் அன்சோரி ோமன... என்ன இந்  மநரத்துல 
கூப்பிடுமற?'' 

'' னமச சரியில்ரல  ம்பி... சின்னக் குழந்ர யோ இருந்  கோலம் 
த ோட்டு உங்கரே எனக்குத் த ரியும். லக்மனோவுல உங்க வீட்டுல நீங்க 
என் முதுகுல உட்கோர்ந்து யோரன சவோரி தசஞ்ச கோலத்துல இருந்து 
உங்க ம மல நோன்  னி அன்பு தவச்சிருக்மகன்  ம்பி...'' 

''பரழய கர  மபசுறதுக்கோ இந்  அர்த்  ரோத்திரியில் கூப்பிட்ட? 
உனக்கு ஏ ோச்சும் தபரிய பிரச்ரனயோ?'' 

'' ம்பி... பிரச்ரன எனக்கு இல்லீங்க... உங்களுக்குத் ோன்!'' 

''என்ன முக் ோர்...  ண்ணி கிண்ணி மபோட்டிருக்கியோ?'' 
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''இல்ரல  ம்பி. த ளிவோத் ோன் இருக்மகன். ஒரு  ணி மநரத்துக்கு 
முந்தி தஜகன்னோத் ஐயோ மபோன்ல மபசுனோரு...'' 

 
''யோரு அப்போவோ? என்ன புதுசோ ஏ ோச்சும் வில்லங்க ோ? வழக்க ோ 

யோரரயோச்சும் மபோட்டுத் ள்ேத் ோமன உன்ரனக் கூப்பிடுவோரு... 
இப்மபோ யோரர?'' 

''அ... அது... உங்கரேத் ோன்  ம்பி!'' 

''எ... என்ன முக் ோர்... த ன்டல் ஆயிட்டியோ? இப்படி எல்லோம் நீ 
மபசுன ோ அப்போவுக்குத் த ரிஞ்சோ என்னோகும் த ரியு ோ?'' 

(அழுரக) ''சத்திய ோ நிஜம் தசோல்மறன்  ம்பி... எவ்வேமவோ 
அரசன்த ன்ட் பண்ணி இருக்மகன். ஆனோ, ஒரு நோளும்  னசுக்குள்ே 
குழப்பம ோ, பயம ோ, கிரடயோது. இன்னிக்கு... ( றுபடி அழுரக)'' 
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''இம ோ போரு முக் ோர்... (சிறு அர தி) என்னோல நம்பமவ 
முடியரல. ஆனோ, அப்போ ஏன் இப்படி? என்ரனமயவோ? எதுக்கு..?'' 

''அப்போவுக்கு உங்க ம மல எவ்மேோ போசம்னு எனக்கும் த ரியும் 
 ம்பி. ஆனோ, மு ல்வர் ப வி ம மல அவருக்கு அர விட அதிக ோப் 
போசம் வந்திடுச்சுமபோல. தசோந் க் கட்சியில இருந்து நிரறய எம்.எல்.ஏ-
க்கரே இழுக்க ஏற்போடு பண்ணிட்டோர். ஆனோ, நம்பர் பத் ரல. கூட்டணி 
 ந்திரி சரப மபோடலோம்னோ, எதிர்க் கட்சிக்கோரங்க  றுக்குறோங்க. நீங்க 
இருக்கிற வரரக்கும் கூட்டணிக்கு எதிர்க் கட்சிக்கோரங்க சம்  ம் தசோல்ல 
 ோட்டோங்கேோம ... ( றுபடி அழுரக)'' 

''முக் ோர்... அழுறர  மு ல்ல நிறுத்து! எங்மக தவச்சு, எப்படிப் 
மபோட்டுத்  ள்ேணும்னு அப்போ ஏ ோச்சும் தசோன்னோரோ?'' 

'' ோர்ச் 23-ம் ம தி நீங்க போர்ட்டி தகோடுக்குறீங்கேோம ... 
அப்போகூட அன்னிக்கு அங்மக ோன் இருப்போரோம ...'' 

(நீண்ட த ௌனம்) ''முக் ோர்... நீ எனக்கு ஒரு கோரியம் தசய்வியோ?'' 

''தசோல்லுங்க  ம்பி!'' 

''அப்போ தசோன்னபடிமய தசய்... எப்படி வரச் தசோன்னோமரோ 
அப்படிமய அங்மக வோ. மபோட்டுத்  ள்ளிடு, அப்போரவ!'' 

'' ம்பீ...'' 

''மவற வழி இல்ரல முக் ோர். நீ எங்மக இருக்மகன்னு தசோல்லு. 
நோரேக் கோரலக்குள்மே பத்து லட்ச ரூபோய் அட்வோன்ஸோ அனுப்பி 
தவக்கிமறன். நீ மவரலரய முடிச்ச பின்னோடி, மபலன்ஸ் வந்து மசரும்!'' 

''இத் ரன வரு  ோ  ந்திரி ஐயோவுக்கு நோன் அடிர த் த ோழில் 
பண்ணி இருக்மகன். அவரரமய எப்படி  ம்பீ...?'' 

''முக் ோர்... நோரேக் கோரல உனக்கு இருபது லட்ச ோ அட்வோன்ஸ் 
வந்து மசரும், ரரட்டோ? இன்னும் ஈஸியோ உனக்கு நோன் மவரலரய 
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முடிச்சுத்  ர்மறன்... என்மனோட மிக நம்பக ோன ஆளு சங்கர்னு 
ஒருத் ன்... பண்ரண வீட்டில் அன்னிக்கு இருப்போன். பின் க ரவத் 
திறந்துதவச்சிருப்போன். அந்  வழியோ வோ...  ரறஞ்சு இரு. மநரம் 
போர்த்து நோன் கரன்ட்ரட கட் பண்ணச் தசோல்மறன்... நீ மவரலரய 
முடிச்சிட்டு பின் க வு வழியோ மபோய்க்கிட்மட இரு!'' 

''விக்கி  ம்பீ... இது சரிங்கேோ?'' 

''நம்  டீல் முடிஞ்சோச்சு. நீ இந்  அரசன்த ன்ட்ரட தசய்மற! 
போர்ட்டி நடக்குற நோள் வரரக்கும் இனி யோர்கிட்மடயும் எதுவும் 
மபசோம ... முக்கிய ோ அப்போ கூப்பிட்டோ, நீ மபசமவ கூடோது. ஒண்ணு 
தசய்! உன் த ோரபரல ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிமய தவச்சிரு. 
அந் ோரேக் கோலி பண்ணிட்டு,  ரல ரறவோயிடு. கலோட்டோ எல்லோம் 
ஓய்ஞ்ச பிறகு நோ  மபசிக்கலோம், ரரட்டோ?'' 

''சரிங்க  ம்பீ... அஸம்கர்ல சரோய்மீர் ஏரியோவுல ந க்கு ஒரு வீடு 
இருக்குது. அங்மகமய இருப்மபன்.  ோர்ச் 23 ரோத்திரி மவரல 
முடிக்கிறதுக்குத் ோன் கிேம்பி வருமவன். அட்வோன்ரஸ நீங்க அங்மகமய 
அனுப்பிதவச்சிடுங்க. நோன் தவச்சிடுமறன்  ம்பீ...'' 

- என்ன... மகட்டீர்கேோ இந் ப் பதிரவ! அப்பனும் பிள்ரேயும் 
ஒருத் ரன ஒருத் ன் அடித்துத் தின்னத் திட்டமிட்டதில் எனக்கு அதிர்ச்சி 
ஏதும் இல்ரல.  ோறோக, வோய்ப்பு ம டி வருவதில்  கிழ்ச்சிமய..! 

விக்கி ரோரய தநருக்கத்தில் நின்று சுட்டுத்  ள்ே, எனக்கோகமவ 
விேக்குகள் அரணயப்மபோகின்றன. அன்ரறக்கு தவடிக்கப்மபோவது 
முக் ோர் அன்சோரியின் துப்போக்கி  ட்டும் அல்ல... என் துப்போக்கியும் ோன். 
அடுத் டுத்து தரண்டு ம ோட்டோ சத் ம். ஊரர அடித்து உரலயில் மபோடும் 
அப்போவும்  கனும் ஒமர ஸ் லத்தில் கோலி! 
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ஒரு  னி ரன மிக தநருக்கத்தில் நின்று சுட்டுக் தகோல்ல மூன்று 
வி யங்கள் அவசிய ோகின்றன. பல ோன 'ம ோட்டிவ்'... அரசக்க 
முடியோ  துணிச்சல்... சு ோரோன துப்போக்கி! 

என்னிடம் இருக்கும் ம ோட்டிவ், தபோதுநலன் சோர்ந் து. அ னோல், 
மபோலீஸோல்  ங்கள் வழக்க ோன விசோரரண முரறகளின் மூலம் அர க் 
கண்டு பிடிக்க முடியோது. நீதி ம வர யின் பணிரயச் 
தசய்யப்மபோகிமறன் என்ப ோல், துணிச்சல்  ோரோே ோகமவ வந்துவிட்டது. 
உரசுகிற தூரத்தில் நின்று சுடுவ ற்கு 'பிரோண்டட்' துப்போக்கிதயல்லோம் 
அவசியம் இல்ரல... நோட்டுத் துப்போக்கி கிரடக்கும் இடங்கள் எனக்கு 
நிரறயமவ த ரியும். அர  உடமன வோங்கிக்தகோண்டு  யோரோமனன். 

ஆரம்பத்திமலமய தசோன்மனமன...  டித் , உயர ோன 'ஷூ'வுடன் 
போர்ட்டிக்குப் மபோன ோக. உணமவோ, டிரிங்மஸோ சப்ரே பண்ணும் ஒரு 
தவயிட்டர், கன ோன 'ஷூ' அணிந்து இருக்கக் கூடோது என்று சட்ட ோ 
என்ன? 

ஆனோல், த ருமவோரக் கரடக்கோரனிடம் ஸ்தப லோக ஆர்டர் 
தகோடுத்துச் தசய்  அந்  'ஷூ’வின் அடிப்போகத்தில் என்னுரடய நோட்டுத் 
துப்போக்கிரய கச்சி  ோகப் தபோதித்துரவத்துக்தகோண்டு மபோனது சட்டப்படி 
குற்றம . ஆனோல், கரடசி வரர மபோலீஸ் கண்டுபிடிக்கமவ இல்ரல! 

விேக்கு அரணந்து... நோன் தகோன்று...  றுபடி தவளிச்சம் வந்து... 
மபோலீஸ் எல்மலோரரயும் மசோ ரன தசய் மபோது 'தவயிட்டர்' என்று 
தசோல்லி நோன் தகோடுத்  டுபோகூர் வசிப்பிட முகவரிரயக்கூட அவர்கள் 
சந்ம கப்படமவ இல்ரல. மவரலரய முடித்  துப்போக்கி  றுபடி என் 
ஷூவுக்குள்மே இருந்  ோல்... தரடியோக நோன்  யோரித்துரவத்து இருந்  
பிரபல மைோட்டலின் அரடயோே அட்ரடரய எடுத்துக் கோட்டிவிட்டு, 
அங்மக இருந்து மபோலீஸ் அனு திமயோடு  ற்றவர்கள்மபோலமவ கிேம்பி 
தவளிமய வருவதிலும் எனக்கு சிர ங்கள் இருக்கவில்ரல. ஒட்டுத்  ோடி 
இல்லோ ல் என் நிஜ முகத்ர ப் போர்க்கும்மபோது... இனிம ல் எந்நோளும் 
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மபோலீஸோல் இந்  தடல்லி  ோநகரின் ஜனக் கூட்டத்தில் அரடயோேம் 
கோண முடியோது! சந்ம கம் என்று ஒன்று இருந் ோல் ோமன, என்ரனத் 
ம டி வந்து கண்டுபிடிப்ப ற்கு! அவர்கள் ோன் ஆதிவோசியின்  ரலயில் 
மபோட்டு, அவரன என்கவுன்ட்டர் பண்ணி வழக்ரகமய 
முடித்துவிட்டோர்கமே..! 

இருட்டில் நோன் சட்தடன்று துப்போக்கிரய எடுத்து ரகயில் 
ரவத்துக்தகோண்மடன். எதிர்போர்த்   ோதிரிமய மு ல் துப்போக்கி தவடித் து. 
அர த் த ோடர்ந்து அலறியது தஜகன்னோத் ரோய்  ோதிரி ோன் இருந் து. 
முக் ோர் அன்சோரி  ன் மவரலரய முடித்துவிட்டோன் என்று முடிவு கட்டி, 
நோன் என் துப்போக்கிரய விமவக் விக்கி ரோய் மநோக்கி அழுத்திமனன். 
அவன் சன்ன ோன ஒரு அலறமலோடு கீமழ சரியும் வரர மிகக் கிட்டத்தில் 
இருந்  என்னோல் உணர முடிந் து. 

இதில் அதிர்ச்சி என்பது, விேக்கு வந் மபோது தஜகன்னோத் ரோய் 
சோகோ ல் இருந் து ோன். விக்கி ரோயிடம் தசோன்னபடி, முக் ோர் அன்சோரி 
அந் ப் பண்ரண வீட்டுக்கு வரவில்ரல என்பர ப் பிறகு ோன் 
புரிந்துதகோண்மடன். அ ற்கு முன்மப அவன் அஸம்கரில் தசத்துப் 
மபோய்விட்டோன் என்று எனக்குத் த ரியோது. 

அப்படியோனோல், எனக்கு முன்போக முழங்கிய துப்போக்கி? 

அது அம ோக் ரோஜ்புத் சுட்டது என்பர க் கண்டுபிடித்து... 'அருண் 
அத்வோனி' கட்டுரரத் த ோடரில் எழுதியர ப் போர்த்து இருப்பீர்கமே..! 

தஜகன்னோத் ரோய் சோகோவிட்டோல் ோன் என்ன? கிட்டத் ட்ட தசத்  
 ோதிரி ோன். எத் ரன வருடங்கள் கழித்து தஜயிலில் இருந்து அந்  ஆள் 
தவளிமய வருவோமனோ? வந் ோமலோ, முன்புமபோல அரசியலில் தகோடி 
கட்டிப் பறப்பது எல்லோம் முடியோ  கோரியம்! அ ற்குள், உத் ரப் பிரம ச 
அரசியலில் ஜித் னுக்கு ஜித் ன் எல்லோம் வந்து இருப்போர்கள். 
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நோன் நடத்தியது தகோரல அல்ல... தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிமறன்! 
மகோர்ட்டில் தீர்ப்பு அளிக்கும் நீதிபதிகளின் தபயர்கள், மபப்பர்களில் 
தசய்தியோக வரும். மசனல்களில்கூட தசோல்வோர்கள். என் தபயர் எங்கும் 
வரவில்ரல. என்  ரனவிக்கு நோன் என்ன கோரியம் தசய்ம ன் என்று 
த ரியோது. என்மனோடு மவரல போர்க்கிறவர்களுக்குத் த ரியோது. 
எப்மபோதும்மபோல நோன் ஆபீஸ் மபோய்க்தகோண்டு இருக்கிமறன்.  ணிக் 
கணக்கோக மபோனில் மபசுகிமறன்... கட்டுரரகள் எழுதுகிமறன்... 

'கட்... கட்டுரரயோ?!' என்கிறீர்கேோ? 

இந்  சமு ோயத்தில் ஒரு பத்திரிரகயோேன் என்பவன், அநீதிகரேக் 
கண்டு தபோங்கும்மபோது கட்டுரர எழுதுவர த்  விர மவறு என்ன தசய்ய 
முடியும்?  ப்பு தசய்கிறவரன மநரில் மபோய் சுட்டுத்  ள்ேவோ முடியும்? 

இத் ரன நோட்கேோக, என் த ோடர் கட்டுரரகளின் வோயிலோக 
உங்கமேோடு மபசிக்தகோண்டு இருந்  நோன் எனக்குத் த ரிந்  எல்லோ 
விவரங்கரேயும் உடனுக்குடன் உங்கமேோடு பகிர்ந்துதகோண்டு 
இருக்கிமறன். இரடயில் முக்கிய ோக ஏ ோவது தசோல்ல  றந்து 
இருந் ோல்,  யவு பண்ணி  ன்னித்துவிடுங்கள். மவண்டும் என்மற 
 ரறக்க மவண்டும் என்தறல்லோம் நிரனக்கவில்ரல! 

மபோற்றிப் புகழும் உயர்ந்  ப வியில் இருந்துதகோண்டு நோற்றம் 
எடுக்கும் கோரியங்கரேச் தசய்பவர்களுக்கு எதிரோகப் புரட்சிரயத் 
தூண்டும் கோரியத்ர  நோன் த ோடர்ந்து தசய்துதகோண்மட இருப்மபன். 
த ோடர்ந்து மபோன்கரே ஒட்டுக்மகட்மபன்... தபரிய  னி ர்களின் 
அந் ரங்கத்துக்குள் புகுந்து போர்ப்மபன்... எழுத்தில் தவளிப்படுத் க் 
கூடியவற்ரற தவளிப்படுத்துமவன். என் ரத் ம் தகோதித்துக்தகோண்மட ோன் 
இருக்கும். மூரே தவடிக்கிற  ோதிரி பிர ர் இருந்துதகோண்மட ோன் 
இருக்கும். ச யங்களில் அந்  பிர ர் தபோறுக்க முடியோ  அேவுக்கு 
விமவக் விக்கி ரோய் மபோன்றவர்களுக்கு நோமன  றுபடி மநரடித் தீர்ப்பு 
வழங்கமவண்டி வரலோம். 
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என்ன தசய்வது... சில ச யங்களில் தகோரல பண்ணுவதுகூட ஒரு 
மபோர   ோதிரி ஆகிவிடுகிறது! 
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